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Javna naročila
po Zakonu
o javnih naročilih
(ZJN-1)
ZJN-11
Zahteva za objavo predhodnega
razpisa
Na podlagi 66. in 67. člena Zakona o
javnih naročilih naročamo objavo
predhodnega razpisa
Št. 715/02
Ob-83393
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: nakup materiala za
invazivno radiološko dejavnost.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: januar 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Komercialni sektor, Služba za javna naročila
Kliničnega centra Ljubljana, Bohoričeva 28,
1000 Ljubljana; faks 01/522-27-64.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: javno naročilo bo potekalo po odprtem postopku, razdeljeno
bo na naslednje glavne skupine materiala:
a) diagnostični katetri, b) PTA katetri, c)
žilne opornice, d) žilna uvajala, e) vodilne
žice, f) podaljški in igle, g) drugo. Vsaka
skupina materiala bo razdeljena na posamezne sklope. Podrobnejše informacije
bodo zainteresiranim ponudnikom na voljo
po tej objavi.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 4022-62/02-12
Ob-83524
1. Naročnik: Mestna občina Ljubljana,
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Mestna občina
Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v na-
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slednjih 12 mesecih: dokončna obnova
objekta Vojkova 19 v Ljubljani.
4. Kraj dobave: Ljubljana, Vojkova 19.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: april 2003.
6. Naslov službe in oseba, od katere se
lahko zahteva dodatne informacije: Mestna
občina Ljubljana, Oddelek za finance, Služba za javna naročila, Dalmatinova 1, Ljubljana, kontaktna oseba Alenka Mihelčič.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: dela se bodo izvajala v
letih 2003 in 2004.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Mestna občina Ljubljana
Št. 17123-04-403-88/2002 Ob-83629
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve.
2. Naslov naročnika: Štefanova 2, 1501
Ljubljana, tel. 01/432-51-25, telefaks
01/472-57-91.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 6 mesecih po sklenitvi pogodbe:
rezervni deli, elektronske komponente
in obnova delov za helikopter.
4. Kraj dobave: Letališče Brnik.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: druga polovica meseca decembra.
6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za notranje zadeve, Sektor za finance, plan in investicije, Oddelek za investicije in javna naročila, Cankarjeva ul. 4,
1501 Ljubljana, Veronika Bajrič, tel.
01/472-40-54.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: /
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 12. 2002.
Ministrstvo za notranje zadeve
Št. 502-16/2002-1
Ob-83681
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje po pooblastilu na podlagi
22. člena ZJN-1.
2. Naslov naročnika: RS, Ministrstvo za
zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, tel.
01/478-60-01, telefaks 01/478-60-58.
3. Vrsta, količina blaga, gradenj ali storitev, ki bo predvidoma naročeno v naslednjih 12 mesecih: oddaja naročila blaga po omejenem postopku za dobavo plenic, rokavic in igel.
4. Kraj dobave: lokacija dobave bo določena v razpisni dokumentaciji.
5. Ocenjeni datum začetka javnega naročila, če je določen: 20. 12. 2002.
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6. Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva dodatne informacije: Ministrstvo za zdravje, Štefanova 3, 1000 Ljubljana, Mateja Trtnik, mateja.trtnik@gov.si,
tel. 01/241-76-05, faks 01/241-76-04.
7. Morebitne druge informacije o načrtovanih naročilih: postopek oddaje javnega naročila se bo izvajal na podlagi pooblastil KC Ljubljana, bolnica MB, bolnica MS,
bolnica Celje, bolnica NM, bolnica SG, bolnica Brežice, ZD Ljubljana.
8. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 12. 2002.
Ministrstvo za zdravje

ZJN-12.B
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga
po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila blaga po
odprtem postopku
Preklic
Št. 16/20-02
Ob-83437
Naročnik Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska cesta 1, 8000 Novo mesto,
preklicuje javni razpis za izbiro dobavitelja
za Aparat za operacijo sive mrene, steklovine in mrežnice, objavljen v Uradnem listu
RS, št. 72 z dne 9. 8. 2002, Ob-75679,
ker ni pridobil dveh pravilnih ponudb.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Št. 03/2002
Ob-83244
1. Naročnik: Javni zavod Gasilska brigada Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Vojkova cesta 19,
Ljubljana, tel. 01/234-20-00, faks
01/234-20-40.
3. (a) Vrsta in količina blaga: gasilsko
vozilo za tehnična posredovanja.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ni predvideno.
4. Kraj dobave: Vojkova cesta 19, 1000
Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: dobava predvidoma septembra 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Tehnična služba, Primož Grom, tel. 01/234-20-20.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 15.000 SIT, transakcijski
račun: 01261-6030194636, s pripisom “za
razpisno dokumentacijo“.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 15. 1. 2003 do 12.
ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Javni zavod Gasilska brigada
Ljubljana, Vojkova cesta 19, Ljubljana, tajništvo.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
15. 1. 2003 ob 13. uri v Javnem zavodu
Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta
19, 1000 Ljubljana, soba 65.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% od ocenjene vrednosti javnega naročila.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): v skladu z razpisno dokumentacijo.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe
mora biti še 60 dni po roku za odpiranje
ponudb; odločitev o izbiri najugodnejšega
ponudnika bo sprejeta do 27. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
ponudbe – 34 točk; tehnične lastnosti ponudbe – skupaj 33 točk: podvozje – 4 točke, nadgradnja – 15 točk (namestitev opreme – 5 točk, dvigalo – 3 točke, elektroagregat – 3 točke, svetlobni stolp – 2 točki,
vlečno vitlo – 2 točki), oprema – 5 točk,
dimenzije in teža vozila – 7 točk (dimenzije
vozila – 4 točke, skupna teža vozila – 3
točke), elektrooprema in signalizacija vozila
– 2 točki; komercialne lastnosti ponudbe –
skupaj 33 točk: reference ponudnika – 13
točk (število proizvedenih vozil za tehnično
reševanje – 5 točk, letno število proizvedenih vozil – 5 točk, mednarodno priznani certifikati ISO – 3 točke), poprodajne aktivnosti
– 10 točk (garancijski rok – 7 točk, šolanje
uporabnikov vozila – 3 točke), dobavni rok
– 7 točk, plačilni pogoji – 3 točke.
Podrobneje so merila za ocenitev opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 12. 2002.
Javni zavod
Gasilska brigada Ljubljana
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Ob-83251
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska ulica
011, 1000 Ljubljana.
3. (a) Vrsta in količina blaga, ki ga je
potrebno dobaviti: litoželezni zavornjaki
(93.300 kosov).
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali vse skupaj:
1. zavornjak SL P10 560X320 (52.000
kosov),
2. zavornjak SL P10 560X250 (11.000
kosov),
3. zavornjak SL P10 560X310 (14.000
kosov),
4. zavornjak SL P10 500X200 (14.000
kosov),
5. zavornjak SL P10 450X362 (2.300
kosov).
Oddaja po posameznih tipih ni predvidena, možna je samo za celotno razpisano
količino.
4. Kraj dobave: različne lokacije po Sloveniji.
5. Sprejemljivost varijantnih ponudb:
variantne ponudbe niso dovoljene.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanja dobave: začetek: takoj – konec: eno leto po podpisu pogodbe
oziroma po končani zadnji dobavi blaga (v
primeru zagotovljenih finančnih sredstev bo
z izbranim ponudnikom sklenjeno sodelovanje še za nadaljnji dve leti).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska ulica 011, 1000 Ljubljana; faks 00386
(0)1 29 14 833.
(b) Čas v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovnik od
8. do 10. ure, v sobi 620 Centra za nabavo,
Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 9.600 SIT (z DDV) na TR
02923-00193466887 pri NLB d.d. Ljubljana, tuji ponudniki pa 35 EUR na devizni račun
NLB 50100-620-133-900-7100-59383/4).
Razpisno dokumentacijo je možno posredovati po pošti ob predhodnem dokazilu
o plačilu. Poleg dokazila o plačilu je potrebno predložiti registracijo podjetja in ime kontaktne osebe.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 24. 1. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenske železnice d.d., Center za nabavo, Kolodvorska ulica 011, 1000
Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 28. 1. 2003 ob 12. uri, SŽ d.d.,
Center za nabavo, sejna soba 606, Kolodvorska ulica 011.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% od vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/sklicevanje na določila v predpisih: minimalni
rok plačila = 60 dni od datuma dobave.
12. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik po 41. členu Zakona o javnih naročilih:

– je registriran pri pristojnem organu države, v kateri ima sedež;
– ni v postopku prisilne poravnave, stečaja ali likvidacije ali je prenehal poslovati
na podlagi sodne ali druge prisilne določbe;
– da mu ni bila v zadnjih petih letih pred
objavo naročila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem ali druga pravnomočna
sodna ali upravna odločba, s katero se ponudniku prepoveduje opravljati dejavnost,
ki je predmet javnega naročila;
– da ima poravnave davke, prispevke in
druge obvezne dajatve v skladu s predpisi
države, kjer ima sedež;
– da ima veljavno dovoljenje pristojnega
organa za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila;
– da je finančno in poslovno sposoben;
– da razpolaga z zadostnimi tehničnimi
zmogljivostmi;
– da je dal resnične podatke glede izpolnjevanja obveznih pogojev.
14. Datum do katerega mora veljati ponudba in pridvideni datum določitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe –
60 dni od odpiranja ponudb. Predvideni izbor do 7. 2. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena,
kakovost, reference, plačilni pogoji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: Center za nabavo, faks 00386(0)1
29 14 833; e-pošta: nabava@slo-zeleznice.si.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
Slovenske železnice, d.d.
Št. 3803/02
Ob-83283
1. Naročnik: Elektro Ljubljana, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Slovenska cesta
58, 1516 Ljubljana, tel. 01/43-15-255, telefaks 01/43-24-074, elektronski naslov:
natasa.skerjanec@elektro-ljubljana.si.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
kabelskih montažnih TP 20/0,4 kV ter
opreme s.n. in n.n.:
– sklop 1: ohišja za kabelske montažne TP,
– sklop 2: n.n. polja (celice),
– sklop 3: klasični s.n. bloki,
– sklop 4: s.n. bloki v SF6 izvedbi,
– sklop 5: prenapetostni odvodniki s.n.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
eventualne delne ponudbe se morajo nanašati na razpisne sklope 1, 2 in 3 skupaj,
lahko pa samo za razpisni sklop 4, oziroma
5. Ponudba mora obsegati vse razpisano
blago takega sklopa ali sklopov, delnih ponudb za samo del posameznega sklopa ne
bomo upoštevali.
4. Kraj dobave: dostava razpisanega
blaga je v skladišča – nadzorništva kupca,
oziroma tudi gradbišča TP, opredeljena v
razpisni dokumentaciji za vsak sklop posebej.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudnik ponudi eno ali več variant blaga,
ki ustreza tehničnim razpisnim pogojem za
posamezni razpisni sklop.
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6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pogodbeni
stranki se dogovorita za sukcesivno naročanje blaga s čimkrajšim dobavnim rokom in za
obdobje 12 mesecev po sklenitvi pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo pri kontaktni osebi Nataši Škerjanec, tel.
01/43-15-255, v sobi št. 16, na naslovu
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska cesta
56/VI, Ljubljana.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo na razpolago do 14. 1. 2003,
in sicer vsak delovni dan med 8. in 14. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija bo
na razpolago za plačilo 6.000 SIT (vključno
z DDV) na transakcijski račun Elektro Ljubljana, d.d., št. 06000-0076655034, sklic
na številko: 23003371-37-02, z obvezno
navedbo davčne številke.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti
oddane najkasneje do 14. 1. 2003 do 10.
ure, ponudbe oddane po tem roku ne bodo
upoštevane.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe morajo biti oddane na
naslov: Elektro Ljubljana, d.d., Služba za
javna naročila in nabavo, Slovenska cesta
56, 1516 Ljubljana.
Ponudba ponudnika mora biti oddana v
zaprti in žigosani ovojnici z navedbo točnega naslova naročnika. Ponudba naj ima obvezno pripisano “Javni razpis JN 37/02 –
Ponudba za dobavo kabelskih montažnih
TP 20/0,4 kV ter opreme s.n. in n.n. – Ne
odpiraj“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
javno odpiranje ponudb bo 14. 1. 2003, ob
11. uri v sejni sobi v VII. nadstropju družbe
Elektro Ljubljana, d.d., Slovenska c. 56 v
Ljubljani.
Predstavniki ponudnikov, ki se bodo
udeležili odpiranja ponudb, morajo predložiti podpisano in žigosano pooblastilo za
zastopanje ponudnika.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za
resnost ponudbe v višini 3% skupne ponudbene vrednosti (brez DDV).
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: gotovinsko plačilo, minimalni plačilni rok je 60
dni.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– pisno izjavo o sprejemanju pogojev razpisa,
– izpis registracije ponudnika pri pristojnem organu, ki ni starejši od 90 dni,
– dokazilo, da ponudnik ni v postopku
prisilne poravnave, stečaju ali likvidacijskem
postopku, ne starejše od 30 dni,
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– dokazilo-izjava, da poslovanje ponudnika ni predmet obravnave pred sodiščem
ali predmet sodne preiskave, da mu v zadnjih 5 letih pred objavo naročila ni bila izdana pravnomočna odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano z njegovim poslovanjem
ali taka sodna ali upravna odločba, ki mu
prepoveduje opravljanje dejavnosti, ki je
predmet naročila, ne starejše od 30 dni,
– dokazilo o poravnanih davkih, prispevkih in drugih obveznih dajatvah, v skladu s
predpisi RS, ne starejše od 30 dni,
– BON 1 in BON 2, pri čemer BON 1 za
zadnje poslovno leto ni starejši od 90 dni,
BON 2 pa ne starejši od 30 dni,
– neodvisno revizijsko mnenje za zadnje
poslovno leto, če je zavezanec k reviziji in
njegova skupna ponudbena vrednost presega 50 mio SIT,
– bančno garancijo za resnost ponudbe
v zahtevani višini,
– izjavo banke o predložitvi bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti
(po predloženem vzorcu v RD),
– pisno izjavo ponudnika o obveznostih
po Zakonu o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti, o posredovanju tehničnih informacij in zagotovitvi garancij,
– pisno izjavo ponudnika o nezavajajočih podatkih,
– pisno izjavo ponudnika, da mu zakon
ne prepoveduje sklenitve pogodbe,
– pisno izjavo ponudnika o sposobnosti
in usposobljenosti,
– dokazilo o že izvedenih dobavah razpisanega, oziroma temu po namenu podobnega blaga kupcem v zadnjih 5 letih, pri
čemer je znašala njih vrednost vsaj 75%
ponudbene vrednosti posameznega razpisnega sklopa,
– potrjen vzorec pogodbe,
– dokazila glede izpolnjevanja drugih-posebnih pogojev, navedenih v razpisni dokumentaciji.
Kot veljavni bodo upoštevani dokumenti,
ki bodo predloženi v originalu ali kot fotokopije. Naročnik si vzame pravico, da po lastni
presoji naknadno preveri verodostojnost fotokopiranih dokumentov izbranega ponudnika, in sicer pred izdajo sklepa o oddaji naročila najugodnejšemu ponudniku. Za izhodišče določitve starosti dokumentov se
upošteva datum odpiranja ponudb.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni od datuma odpiranja ponudb; predvideni datum odločitve o sprejemu ponudb
je maks. 50 dni po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– sklop 1 + 2 + 3 in 5:
– skupna ponudbena vrednost (90%
delež),
– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež);
– sklop 4:
– skupna ponudbena vrednost (84%
delež),
– tehnične prednosti (6% delež),
– kvaliteta dobave (5% delež),
– rok plačila (5% delež).
16. Morebitne druge informacije o naročilu: navedene so v razpisni dokumenta-

ciji. Naročnik bo posredoval le pisna pojasnila na pisne zahtevke, ki bodo naročniku
posredovani do 8. 1. 2003.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: do 4. 12. 2002.
Elektro Ljubljana, d.d.
Št. 116
Ob-83344
1. Naročnik: Dijaški dom Tabor, Vidovdanska 7, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Dijaški dom Tabor, Vidovdanska 7, 1000 Ljubljana, tel.
01/234-88-48, faks 01/234-88-55.
3. (a) Vrsta in količina blaga: sukcesivna dobava živil.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
možnost oddaje sukcesivne dobave živil po
naslednjih sklopih živil:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
3. ribe in konzervirane ribe,
4. jajca,
5. olja in izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. zamrznjena in konzervirana zelenjava
ter sadje,
8. sadni sokovi in sirupi,
9. žita, mlevski izdelki in testenine,
10. zamrznjeni izdelki iz testa,
11. kruh, pekovsko pecivo, keksi in slaščičarski izdelki,
12. ostalo prehrambeno blago.
4. Kraj dobave: Dijaški dom Tabor, Vidovdanska 7, 1000 Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 1. 2.
2003 do 31. 12. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Dijaški dom
Tabor, Vidovdanska 7, 1000 Ljubljana – v
tajništvu doma, vsak delovni dan od 10. do
12. ure, dodatna pojasnila in informacije pa
ponudniki dobe pri Katarini Brulc na tel.
01/234-88-58 oziroma tajništvu – tel.
01/234-88-42, prav tako vsak delovni dan
od 10. do 12. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 9. 1. 2003,
razpisno dokumentacijo pa lahko ponudniki
dvignejo v tajništvu doma, vsak delovni dan
od 10. do 12. ure od dneva objave javnega
razpisa dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 15.000 SIT + 20% DDV, znesek
ponudniki nakažejo na naročnikov UJP račun št. 011006030630586.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 1. 2003 do
9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Dijaški dom Tabor, Vidovdanska 7, 1000 Ljubljana.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 1. 2003 ob 10. uri v prostorih
Dijaškega doma Tabor, Vidovdanska 7,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ne.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila računov je minimalno 30 dni od izdaje računov, računi pa se izdajajo zbirno
enkrat mesečno.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: na javni razpis po odprtem postopku za sukcesivno dobavo živil se
lahko prijavi ponudnik (pravna oseba in samostojni podjetniki ter kmetje), ki morajo
izpolnjevati pogoje po 41. členu Zakona o
javnih naročilih, ki so navedeni v razpisni
dokumentaciji z zahtevanimi dokumenti za
izpolnjevanje pogojev v skladu z 42. členom Zakona o javnih naročilih in kot je še
posebej določeno v pogojih iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 31. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena – 60 točk,
– lastna proizvodnja – 10 točk,
– plačilni rok – 10 točk,
– posebne ugodnosti, ki jih ponuja ponudnik – 10 točk,
– dosedanje izkušnje, reference na področju predmeta javnega razpisa – 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 12. 2002.
Dijaški dom Tabor, Ljubljana
Št. 714/02
Ob-83394
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, faks 01/542-79-75.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
rentgenskih filmov, kemikalij, rentgenskih kaset in folij.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko odda ponudbo za celoten
predmet naročila ali po posameznih sklopih. Sklopi predmeta javnega naročila so
naslednji in so točno opredeljeni v razpisni
dokumentaciji po:
1. RTG filmi in kemikalije – skupina A,
2. RTG filmi in kemikalije – skupina B,
3. RTG kasete in folije.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljubljana.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave marec 2003, trajanje dobave
eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1000 Ljubljana, I. nadstropje/soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
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je na voljo od 16. decembra 2002 do 28.
januarja 2003 do 10. ure.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
zakladniškega računa pri Upravi za javna
plačila številka: 01100-6030277894.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: do vključno 28. januarja 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
28. januarja 2003 ob 12. uri v predavalnici
I., v pritličju glavne stavbe Kliničnega centra
Ljubljana, Zaloška c. 7.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% končne ponudbene vrednosti brez upoštevanja popustov in z vključenim DDV. Bančna garancija mora veljati do roka veljavnosti ponudbe in en dan.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: predvideni datum odločitve februar 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: 1. ponudbena cena 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: vsak zainteresiran ponudnik ima možnost vpogleda v razpisno dokumentacijo
pred odločitvijo o odkupu le-te.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 106 z
dne 6. 12. 2002, Ob-82759.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 713/02
Ob-83395
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška cesta 2,
1000 Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
intraokularnih leč in rezil za operacijo
katarakte.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ponudnik lahko odda ponudbo za
celoten predmet naročila ali po posameznih sklopih. Sklopi predmeta javnega
naročila so:
1a) leče iz hidrofobnega akrilata,
1b) leče iz hidrofilnega akrilata,
1c) leče iz silikona,

2a) rezila za operacijo katarakte: 2,50 –
2,65 mm,
2b) rezila za operacijo katarakte: 3,2 –
4,00 mm,
2c) rezila za operacijo katarakte: 15 stopinjska kratka.
4. Kraj dobave: Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (navedba lokacij dostave bo navedena v razpisni dokumentaciji).
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek dobave marec 2003, trajanje dobave eno leto.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525 Ljubljana, I. nadstropje/soba št. 40 (tajništvo) vsak delovni dan
med 9. in 12. uro. Razpisna dokumentacija
je na voljo do 20. 1. 2003.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na podračun
enotnega zakladniškega računa (EZR) pri
Upravi RS za javna plačila (UJP) številka
01100 – 6030277894, sklic na številko
00 45-08-7599.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 20. januar 2003
do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komercialni sektor Kliničnega
centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje, soba št. 13.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
21. januar 2003 od 12. uri v predavalnici
številka 1, pritličje glavne stavbe Kliničnega
centra Ljubljana, Zaloška cesta 7, Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1% ponudbene vrednosti. Bančna garancija
mora veljati do 21. maja 2003.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji poleg
splošnih pogojev po 41. in 42. členu ZJN-1
so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 20. maj 2003, predvideni datum odločitve konec meseca februarja 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena 100%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Klinični center Ljubljana
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Št. 44/3711/2002
Ob-83403
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-32,
tel. 01/474-24-41.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
VN opreme za RTP 400/110 kV Divača.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik ponudi VN opremo po sklopih:
a) odklopniki 400 kV,
b) odklopniki 110 kV,
c) ločilniki in ozemljilniki 400 kV,
d) ločilniki in ozemljilniki 110 kV,
e) tokovni merilni transformatorji 400 kV,
f) tokovni merilni transformatorji 110 kV,
g) napetostni merilni transformatorji
400 kV,
h) napetostni merilni transformatorji
110 kV,
i) prenapetostni odvodniki (400 kV in
110 kV) in podporni izolatorji 400 kV,
j) visokonapetostni kabli (110 kV) z
opremo.
Ponudnik lahko ponudi posamezen sklop, več sklopov ali vse sklope.
4. Kraj dobave: RTP 400/110 kV Divača.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: junij 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: pri naročniku, prevzem dokumentacije v Prenosu električne
energije, II. nadstropje, Andreja Mihevc, dodatne informacije Ivan Lozej 041/749-646.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 8. do 13. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 50.000 SIT, virmansko nakazilo z oznako naziva javnega razpisa na
TRR št. 02924-0017900956. DDV je zajet
v ceni.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 1. 2003 do
11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: pri naročniku, Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, soba 3D2.1, prevzemnica
Katarina Lipovec.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: pri naročniku, Hajdrihova 2, 1000
Ljubljana, 22. 1. 2003 ob 12. uri v dvorani
B/IV. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 5% skupne ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: avansa ni, plačilni rok najmanj 30 dni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo z izbrano skupino izvajalcev sklenil pogodbo, v ponudbeni dokumentaciji
mora biti predložena pogodba o skupni izvedbi naročila, ki mora natančno opredeliti
odgovornost posameznih izvajalcev za izvedbo naročila.
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13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora poleg
splošnih pogojev, naštetih v 41. do 43. členu ZJN izpolnjevati tudi pogoje navedene v
razpisni dokumentaciji (navodila ponudniku
za izdelavo ponudbe).
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 22. 3. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe 15. 2. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
za dobavo kablov:
– skupna ponudbena cena (70%),
– plačilni pogoji (5%),
– pozitivne reference proizvajalca kabla
(15%),
– tehnične prednosti (10%).
Merila za dobavo ostalih sklopov:
– skupna ponudbena cena (75%),
– plačilni pogoji (5%),
– pozitivne reference proizvajalca enake
opreme na elektroenergetskih objektih v
Sloveniji (10%),
– tehnične prednosti (10%).
Merila so detajlno opisana v navodilih
ponudniku.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 34 z dne
6. 5. 2002, Ob-68451.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Elektro-Slovenija d.o.o.
GJS Prenos električne energije
Ob-83410
1. Naročnik: Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25.
junija 1b, Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kromberk, C. 25.
junija 1b, Nova Gorica, tel. 05/33-91-100,
faks 05/33-91-128.
3. (a) Vrsta in količina blaga: vodovodni material – letna dobava.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
predvidena je oddaja posameznih sklopov.
Ponudbe so sprejemljive za en sklop, več
sklopov ali za vse skupaj. Posamezni sklopi
so razvidni iz razpisne dokumentacije.
4. Kraj dobave: Kromberk, Cesta 25.
junija 1b, Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: od 15. 2.
2003 do 15. 2. 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Vodovodi in
kanalizacija Nova Gorica, d.d., Kromberk,
Cesta 25. junija 1b, 5000 Nova Gorica.
Kontaktna oseba: Darja Rijavec, univ. dipl.
ek., Darja Nemec, univ. dipl. inž. grad.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: ponedeljek, sreda, petek od 8. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: plačilo razpisne dokumentacije v višini 15.000 SIT (z davkom) se

nakaže na transakcijski račun odprt pri Novi
LB d.d. št. 02241-0089741389.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 1. 2003 ob
8.45.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Vodovodi in kanalizacija Nova
Gorica, d.d., Kromberk, Cesta 25. junija
1b, 5000 Nova Gorica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 15. 1. 2003 ob 9. uri na sedežu
družbe Vodovodi in kanalizacija Nova Gorica, d.d. Kromberk, Cesta 25. junija 1b,
5000 Nova Gorica, v II. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija banke za resnost ponudbe v višini 10%
ponudbene cene.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 60
dnevni odlog plačila.
12. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko
je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): pogodba z opredelitvijo in pooblastilom vodilnega partnerja.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni. Predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 31. januar 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena 55%,
– dobavni rok 5%,
– garancija 5%,
– boniteta ponudnika 10%,
– reference 10%,
– ponujanje vseh sklopov 5%,
– plačilni pogoji 10%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Vodovodi in kanalizacija
Nova Gorica, d.d.
Št. 404-08-364/2002
Ob-83411
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25,
1000
Ljubljana,
faks
01/431-81-64.
3. (a) Vrsta in količina blaga: športni
copati, 5000 parov.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja ni predvidena po sklopih.
4. Kraj dobave: centralno skladišče
MORS, Miheličeva ulica, Ljubljana-Šentvid.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: prva dobava
za celotno količino 3000 parov najkasneje
do 30. 4. 2003, druga dobava za 2000
parov v celotni količini v drugi polovici decembra 2003.
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7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
obrambo, Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24, 1000 Ljubljana, kontaktni osebi
Boštjan Purkat, tel. 471-25-82 in Dušan
Cirar, tel.471-23-48, soba št. 550.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 11. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT z virmanom (z
navedbo polnega naslova in št. javnega razpisa MORS 352/2002-ODP) na žiro račun
št. 50100-637-55216. Prevzem razpisne
dokumentacije je lahko osebno ali po pošti.
Pred tem je potrebno predložiti dokumentacijo o vplačilu (vsebovati mora naslednje
podatke: navedbo polnega naslova ponudnika, davčno številko, št. javnega razpisa,
sklic na številko) ter potrdilo o registraciji,
če ste davčni zavezanec.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 13. 1. 2003,
do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za obrambo, prevzemnik sprejemna pisarna – vložišče, Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana. Zapečatene kuverte morajo biti jasno označene z
napisom: “Ne odpiraj – ponudba MORS
66/2002-ODP – Športni copati“.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje bo 14. 1. 2003 ob
12.30 na naslovu: Ministrstvo za obrambo,
Urad za logistiko, Kardeljeva ploščad 24,
1000 Ljubljana.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% od vrednosti ponudbe, v primeru da je
ponujeni predračun višji od 30,000.000 SIT
in izjava banke, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 5% od pogodbene vrednosti, v
primeru, da pogodbena vrednost presega
30,000.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: rok
plačila je 30 dni od uradnega prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona
o javnih naročilih: posebni pogoji naročnika:
1. Rok plačila je 30 dni od uradnega
prejema računa.
2. Ponudnik mora zagotavljati zamenjavo velikostnih številk do 10% celotne pogodbene količine do 6 mesecev po zadnji
dobavi.
3. Ponudnik mora svoji ponudbi priložiti
vzorec, ki mora ustrezati naročnikovemu
standardu (če vzorec ne ustreza STO, se
ponudba izloči iz nadaljnje obravnave).
4. Ponudnik mora predložiti vzorec pogodbe in ga žigosati.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
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sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do dokončne izvedbe posla, odločitev predvidoma do 15. 2. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudniki, ki bodo izpolnili pogoje za usposobljenost in sposobnost bodo ocenjeni na podlagi naslednjih meril:
a) cena – 60 točk
Ponudnik z najnižjim predračunom prejme 60 točk, ostali pa sorazmerno manjše
št. točk.
b) vzorec – 30 točk
Ocena 1: ustreza STO, teža 1 para 600
do 750 g (vel. št. 41), v petnem delu vgrajen blažilec, velika gibljivost sprednjega dela podplata, podplat odporen proti zdrsom
na asfaltu, materiali iz katerih so copati izdelani brez napak (brez poškodb na usnju,
tekstilnem delu,…), kakovostna izdelava
(ravni šivi, brez izpuščenih zank, brez vidnih
nezlepljenih delov med zgornjim in spodnjim delom copata).
Ocena 0,5: ustreza STO, teža 1 para
751 g do 950 g (vel. št. 41), gibljivost
sprednjega dela podplata, podplat odporen
proti zdrsom na asfaltu, materiali iz katerih
so copati izdelani brez napak (brez poškodb
na usnju, tekstilnem delu,…), kakovostna
izdelava (ravni šivi, brez izpuščenih zank,
brez vidnih nezlepljenih delov na delu med
zgornjim in spodnjim delom copata).
Ocena 0,1: ustreza STO, teža 1 para
951 g do 1100 g (vel. št. 41), materiali iz
katerih so copati izdelani z manjšimi napakami (rahlo poškodovano usnje oziroma tekstilni del, rahle odrgnine na podplatu…),
slabša izdelava (neravni šivi, izpuščeni posamezni šivi, kratki nezlepljeni deli med
zgornjim in spodnjim delom copata).
c) dobavni rok – 10 točk.
– Prva dobava: najkasneje do 30. 4.
2003.
– Druga dobava: v drugi polovici decembra 2003 (se ne ocenjuje).
Ponudnik, ki bo ponudil najkrajši rok I.
dobave prejme 10 točk, ostali pa sorazmerno manjše število točk.
Naročnik bo izbral ponudnika, ki bo dosegel najvišje število točk, kot vsoto vseh
meril.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Št. 351-03-6/02-4103
Ob-83430
1. Naročnik: Občina Ljutomer.
2. Naslov naročnika: Vrazova ulica 1,
9240 Ljutomer.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža opreme kuhinje v Osnovni
šoli Ivana Cankarja Ljutomer.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: naročilo se bo oddalo v celoti in ne po
sklopih.
4. Kraj dobave: Ljutomer.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka in trajanje dobave: od 1. 2.
2003 do 1. 5. 2003.

7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: vodja Oddelka za družbene dejavnosti Uprave Občine Ljutomer, Vrbnjak Dominika, tel.
02/584-90-40.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik
med 8. in 12. uro.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (z DDV), z virmanom na podračun pri Upravi za javna plačila št.: 01263-0100013693. Dostaviti je
potrebno potrdilo o registraciji Davčnega
urada za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 6. 1. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Ljutomer, Vrazova ulica
1, 9240 Ljutomer.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 6. 1. 2003 ob 12. uri v prostorih
Občine Ljutomer, III. nadstropje, sejna
soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% ponudbene vrednosti.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: glavni
pogoji financiranja so podrobno opredeljeni
v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša: razvidno iz razpisne dokumentacije.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno iz razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od odpiranja ponudb, predviden datum odločitve 14. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: merila
so natančneje opredeljena v razpisni dokumentaciji, izhodišča pa bodo: ponudbena
cena, rok dobave in montaže, garancijski
rok, servisna služba.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 12. 2002.
Občina Ljutomer
Št. 16/29-02
Ob-83439
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Novo
mesto.
2. Naslov naročnika: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto, faks 07/33-21-095.
3. (a) Vrsta in količina blaga: mobilni
modularni aprat za operacijo sive mrene, steklovine in mrežnice z osnovnim
priborom – 1 kos.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse
skupaj: /
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4. Kraj dobave: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: 45 dni od
podpisa pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Splošna bolnišnica
Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo
mesto, nabavna služba: Irena Kočevar, tel.
07/39-16-132; dodatne informacije o naročilu: Marija Puhek, tel. 07/39-16-135.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: do 17. 1. 2003.
Ponudnik mora dokazilo o plačilu razpisne
dokumentacije poslati po faksu na naslov
naročnika.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 8.000 SIT, samo negotovinsko na podračun pri Upravi RS za javna
plačila 01100-6030278379, sklic na številko 16/29-02.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do 17. 1. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Splošna bolnišnica Novo mesto, Šmihelska c. 1, 8000 Novo mesto,
nabavna služba.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 1. 2003 ob 10. uri v sejni sobi
Splošne bolnišnice Novo mesto, Šmihelska
c. 1, 8000 Novo mesto.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: menica v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 8 enakih brezobrestnih mesečnih obrokov, pri čemer prvi obrok zapade v osmih dneh po
zapisniškem prevzemu blaga.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): samostojni dobavitelj.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da nudi naslednje plačilne pogoje: 8
enakih brezobrestnih mesečnih obrokov, pri
čemer prvi obrok zapade v osmih dneh po
zapisniškem prevzemu blaga;
– da zagotavlja izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev (navedeni v prilogi 1 razpisne
dokumentacije);
– da zagotavlja skladnost ponujenega
aparata s slovensko zakonodajo in z Direktivo o medicinskih napravah in pripomočkih
(MDD) (Counsil directive EU 93/42/EEC
of June 1993 concerning medical devices);
– da zagotavlja pooblaščen servis v Sloveniji;
– da zagotavlja rezervne dele v času garancije (na svoje stroške) in v pogarancijskem obdobju (na stroške naročnika) v
skupnem obdobju uporabe najmanj 10 let
od montaže in začetka delovanja modularnega aparata za operacijo sive mrene, steklovine in mrežnice;
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– da zagotavlja 6-urni odzivni čas in
24-urni čas popravila v garancijskem in pogarancijskem obdobju;
– da zagotavlja izobraževanje za delo z
aparatom;
– da zagotavlja dostavo in montažo blaga v sklopu ponudbene cene;
– da predloži tehnično dokumentacijo za
mobilni modularni aparat za operacijo sive
mrene, steklovine in mrežnice;
– da predloži menico za zavarovanje
resnosti ponudbe v višini 10% ponudbene
vrednosti.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati do podpisa pogodbe z izbranim ponudnikom; naročnik bo o sprejemu ponudbe odločil predvidoma v 30 dneh po odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– cena: 60 točk,
– tekoči stroški (stroški osnovnega pribora za 1000 operacij sive mrene): 30 točk,
– garancijska doba: 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Ob-83446
1. Naročnik: Osnovno zdravstvo Gorenjske.
2. Naslov naročnika: Gosposvetska ulica 9, 4000 Kranj.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištvena oprema za ambulanto nujne medicinske pomoči in reševalne službe.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
4. Kraj dobave: Zdravstveni dom Bled.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: začetek takoj po podpisu pogodbe, montaža opreme
20. marca 2003 – 31. marca 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ING-ARH, Polona Čeh s.p., Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica, Polona Čeh, tel. 04/530-10-20,
e-mail: ing-arh@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan od 10.
do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT – plačano na
transakcijski račun št. 07000-0000312624.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 8. 1. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ING-ARH, Polona Čeh s.p.,
Kranjska cesta 4, 4240 Radovljica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 8. 1. 2003 ob 13. uri v Zdravstvenem domu Bled, Mladinska cesta 1, 4260
Bled.
10. Navedba finančnih zavarovanj za resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna
garancija v višini 10% ponujene vrednosti.

11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v 60 dneh po uradnem prejemu potrjene
situacije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): dogovor o poslovnem sodelovanju.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
1. da je v zadnjih dveh letih pred oddajo
ponudbe opremil vsaj dva objekta s področja zdravstvene dejavnosti, v vrednosti vsaj
20 mio SIT;
2. da v zadnjih 2 letih pred oddajo ponudbe ponudnik ni bil v prisilni poravnavi.
14. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 90 dni od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
60% oziroma 60 točk po formuli najnižja cena/ponujeno ceno x 60; nudeni garancijski
rok 30% oziroma 30 točk po izračunu za vsako leto nudenega garancijskega roka nad 1
letom 6 točk oziroma maksimalno za skupnih
6 let nudenega garancijskega roka 30 točk,
plačilni rok 10% oziroma 10 točk po izračunu,
za minimalni zakonsko določeni plačilni rok
60 dni 0 točk, za plačilni rok 90 dni 10 točk.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ocenjena vrednost investicije
10,400.000 SIT brez DDV.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Osnovno zdravstvo Gorenjske
Št. 7/2002
Ob-83455
1. Naročnik: Zdravstveni dom Ljubljana,
Kotnikova 28, 1000 Ljubljana.
2. Naslov naročnika: ZD Ljubljana, Kotnikova 28, 1000 Ljubljana, tel. 01/30-03-944,
faks 01/30-03-937.
3. (a) Vrsta in količina blaga: pohištvena oprema prenovljenih prostorov v ZD
Šentvid.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
za celoto.
4. Kraj dobave: ZD Ljubljana-Šentvid,
Ob zdravstvenem domu 1.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: izdelava od
10. 2. 2003 do 17. 3. 2003, začetek montaže na objektu 17. 3. 2003, zaključek
montaže na objektu 28. 3. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: ZD Ljubljana,
Metelkova 9/II, Sl. za invest. vzdrževanje,
Jožica Pergarec tel. 01/30-03-944.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 17. 12. 2002
dalje.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: znesek 15.000 SIT; transakcijski račun 01261-6030921845 sklic
02 9255-280-86.
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8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 21. 1. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9/II, vložišče.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 21. 1. 2003 ob 12. uri ZD Ljubljana,
Metelkova 9/II, sejna soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
1,500.000 SIT.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: razvidno v razpisni dokumentaciji.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: razvidno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 30. 4. 2003 in 31. 1.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: razvidno v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Zdravstveni dom Ljubljana
Ob-83456
1. Naročnik: Zavod za zdravstveno varstvo Nova Gorica.
2. Naslov naročnika: Kostanjeviška
16A,
5000
Nova
Gorica,
tel.
05/330-86-00, telefaks 05/330-86-08.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in montaža pohištvene opreme za mikrobiološki in sanitarno kemijski laboratorij v adaptiranem objektu za dejavnost
zavoda na Vipavski cesti 13, Rožna Dolina, Nova Gorica.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja sklopov ni predvidena, ponudnik mora ponuditi celotno opremo.
4. Kraj dobave: adaptiran objekt na Vipavski cesti 13, Rožna Dolina, Nova Gorica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: predvidoma
v aprilu 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Zavod za
zdravstveno varstvo Nova Gorica, Kostanjeviška 16a, 5000 Nova Gorica, tajništvo zavoda, dokumentacijo izdaja Humar Katja,
tel. 05/330-86-00, faks 05/330-86-08,
kontaktna oseba za informacije Bratuž Janja, tel. 05/330-86-11.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan,
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razen sobote, med 8. in 14. uro v tajništvu
zavoda, ali po pošti, ob predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije
ter fotokopije potrdila o registraciji DURS-a.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT (DDV vključen), znesek je potrebno virmansko nakazati na transakcijski podračun zavoda:
01100-6030926824, pri UJP Urad Nova
Gorica, s pripisom “za razpisno dokumentacijo za pohištveno opremo za laboratorije“,
sklic 130103. Znesek razpisne dokumentacije se lahko poravna tudi z gotovino, neposredno pred dvigom dokumentacije pri
blagajni zavoda.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 1. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica, Kostanjeviška 16a, 5000 Nova Gorica, tajništvo zavoda.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 13. 1. 2003 ob 12. uri v pisarni direktorice Zavoda za zdravstveno varstvo Nova Gorica, Kostanjeviška 16a, Nova Gorica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: navedeno v razpisni dokumentaciji.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
v skladu z določbami Zakona o izvrševanju
proračuna RS in pogodbo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skupina ponudnikov v okviru ene ponudbe ni
predvidena.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeno v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora biti veljavna 60 dni od roka za predložitev ponudb, odločitev o sprejemu ponudbe predvidoma 17. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna cena.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: za tehnične informacije kontaktna
oseba Birsa Oskar, tel. 05/368-05-20, faks
05/366-36-06, vsak delovni dan med 8. in
15. uro.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Zavod za zdravstveno varstvo
Nova Gorica
Št. 16/02
Ob-83481
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
3. (a) Vrsta in količina blaga: dobava
in namestitev blok transformatorja 150
MVA, 13,8 kV/110 kV in odstranitev obstoječega blok transformatorja.

(b) Če je predvidena dobava sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudba obsega naslednja sklopa:
1. dobava in namestitev blok transformatorja na obstoječe temelje,
2. prevzem in odvoz starega blok transformatorja.
Ponudba se izdela v celoti.
4. Kraj dobave: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
6. Datum predvidenega začetka in
predvideni datum zaključka ali čas dobave: blok transformator je potrebno dobaviti
in namestiti do najkasneje 1. 8. 2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Termoelektrarna Trbovlje d.o.o., Nabavna služba (Anita Žučko), Ob železnici 27, 1420
Trbovlje.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
do odpiranja ponudb od 10. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije je 10.000 SIT; znesek je potrebno nakazati na TRR 26330-0012039086. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti potrdilo o vplačilu in potrdilo
DURS-a, da je ponudnik davčni zavezanec, oziroma izjavo, da ni registriran
za DDV.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe je potrebno predložiti najkasneje do 10. 1. 2003
do 9. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: ponudbe se predložijo v TET
d.o.o., v Nabavno službo, Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, v zapečateni kuverti z oznako Ne odpiraj – Ponudba, s številko objave
javnega razpisa v Uradnem listu RS ter navedbo predmeta naročila.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: odpiranje ponudb bo 10. 1. 2003
ob 9.30, v prostorih TET d.o.o., Ob železnici 27, Trbovlje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 10% vrednosti ponudbe.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: po pogodbi.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): pogodba oziroma dogovor o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ob dokazilih za izpolnjevanje splošnih pogojev, mora ponudnik
predložiti tudi:
– bančno garancijo za zavarovanje resnosti ponudbe v višini 10% ponudbene vrednosti – original,
– izjavo banke o nameri izdaje garancije
za zavarovanje dobre in pravočasne izvedbe pogodbenih obveznosti v višini 10% pogodbene vrednosti – original,
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– izjavo banke o nameri izdaje garancije
za odpravo napak v garancijski dobi v višini
10% pogodbene vrednosti – original,
– izpolnjen, žigosan in podpisan obrazec ponudbe,
– potrjene pozitivne reference izdelovalca transformatorjev (za izdelavo ali generalno obnovo vsaj petih transformatorjev moči
najmanj 40 MVA, napetosti 110 kV ali več, v
obdobju zadnjih 10 let),
– sprejemljiv QA/QC program izdelave
in dobave transformatorja,
– dokazilo ustrezne institucije, da je (oziroma njegov podizvajalec) pooblaščen za
ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri ekološki razgradnji transformatorjev,
– parafirane in žigosane vse strani predloga pogodbe z naročnikom,
– izpolnjene podatke komercialnega in
tehničnega dela ponudbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
60 dni od dneva odpiranja ponudb. Odločitev o sprejemu ponudbe bo sprejeta predvidoma v 15 dneh od odpiranja ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– stroški: do 85 točk,
– plačilni pogoji: do 3 točke,
– tehnične karakteristike: do 7 točk,
– garancijska doba: do 5 točk.
Natančneje so merila opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: podaja Jože Ahac.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 77
Ob-83485
1. Naročnik: Pošta Slovenije, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Pošta Slovenije,
d.o.o. Slomškov trg 10, Maribor, tel.
02/449-20-00, telefaks 02/449-23-79.
3. (a) Vrsta in količina blaga: Poštarca
– izvedba projekta, ki zajema rešitev, dobavo opreme, storitve namestitve, implementacija in šolanje. Predmet javnega
naročila je programska oprema, ki omogoča podporo delovanju certifikatske
agencije. Pošta Slovenije, d.o.o. bo s to
programsko opremo implementirala vse
postorpke in procese, ki so potrebni za
delovanje javne certifikatske agencije.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
4. Kraj dobave: Maribor.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: pričetek izvajanja projekta takoj po podpisu pogodbe,
z zaključkom najkasneje v roku 30 dni od
opravljene dobave; dobava opreme v roku
30 dni od podpisa pogodbe; storitve namestitve: takoj po dobavi z zaključkom v roku
30 dni od opravljene dobave; implementacija: najkasneje 30 dni po podpisu pogodbe; šolanje: najkasneje 60 dni po podpisu
pogodbe.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za finance – Petra Majer
– tel. 02/449-23-05.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od ponedeljka do
petka od 8. do 12. ure. Razpisno dokumentacijo pošljemo tudi po pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 20.000 SIT na TRR
90672-0000040025; sklicevanje na številko odobritve 00 0000-17. Prosimo, da dokazilo o opravljenem plačilu odkupnine za
razpisno dokumentacijo in vaš točen naslov,
posredujete po telefaksu 02/449-23-79.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: do ponedeljka,
13. 1. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor
za finance – nabavna služba, Slomškov trg
10 v Mariboru, če odda ponudnik ponudbo
osebno oziroma Pošta Slovenije, d.o.o.,
Sektor za finance – nabavna služba, 2500
Maribor, če ponudnik ponudbi pošlje po
pošti.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: torek, 14. 1. 2003 ob 10. uri, v prostorih Pošte Slovenije, d.o.o., Slomškov trg
10 v Mariboru – sejna soba v 4. nadstropju.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 30 dni
od prejema računa.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora biti registriran pri pristojnem državnem organu za
dejavnost, ki je predmet razpisa; proti ponudniku ne sme biti uveden postopek prisilne poravnave, stečajni ali likvidacijski postopek in ni smel prenehati poslovati na podlagi sodne ali druge prisilne odločbe: ponudniku v zadnjih petih letih pred objavo
naročila, ni smela biti izdana pravnomočna
odločba za kaznivo dejanje, ki je povezano
z njegovim poslovanjem oziroma ni smela
biti izdana pravnomočna sodna ali upravna
odločba, s katero je ponudniku prepovedano opravljati dejavnost, ki je predmet javnega naročila; ponudnik mora predložiti lastno
izjavo, s katero potrjuje svojo nekaznovanost; ponudnik mora imeti poravnane davke, prispevke in druge obvezne dajatve ali
poslovne obveznosti v skladu s predpisi v
RS; ponudnik mora imeti pri principalu sistemske programske opreme, ki jo ponuja
ustrezen status na nivoju sistemskega partnerja ali integratorja (status Channel partner, Solution partner ali podobno); prihodek od prodaje ponudnika mora biti v zadnjih dveh letih (za vsako leto posebej) večji
vsaj za mnogokratnik 3 od ponudbene vrednosti. Ponudnik mora imeti vsaj 15 redno
zaposlenih strokovnjakov z univerzitetno izobrazbo naravoslovne ali tehnične smeri. Od
navedenih strokovnjakov v pogoju – P3 mo-

rata vsaj 2 redno zaposlena biti certificirana
ali drugače preverjena strokovno preverjena na področju implementacije in postavitve
kompleksnih PKI rešitev; ponudnik mora za
vsak element ponujene rešitve navesti kataloško številko proizvajalca; ponudnik mora
zagotoviti vzdrževanje postavljene infrastrukture in podporo pri poslovanju naročnika z
omenjeno infrastrukturo vsaj eno leto po
dokončnem prevzemu rešitve; ponujena
oprema mora popolnoma ustrezati tehničnim specifikacijam; ponudnik mora ponuditi
opremo, ki ustreza vsem zahtevanim standardom, ki so navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: veljavnost ponudbe:
najmanj 60 dni od dneva odpiranja ponudb
in predvideni datum odločitve: 28. 1. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: cena
70% in reference 30%.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Pošta Slovenije, d.o.o., Maribor
Št. 400-06-10/2002
Ob-83522
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. (a) Vrsta in količina blaga: nakup
namizne računalniške opreme.
(b) Če je predvidena oddaja sklopov,
navesti sklope in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
4. Kraj dobave: sedež naročnika.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbe v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
6. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave: v dogovorjenem roku po podpisu pogodbe.
(a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
in dodatne informacije: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova 1b, Vesna Plemelj, gr. tehn., I. nadstropje, soba 127, tel.
01/478-44-33.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 15. ure, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT, plačljivo na transakcijski račun številka:
01100-6300109972,
sklic
18
25232-7141998-21929902.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 7. 1. 2003, do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Agencija RS za okolje, Vojkova
1b, 1000 Ljubljana, vložišče, pritličje, tel.
01/478-44-09.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
8. 1. 2003 ob 10. uri, Ministrstvo za okolje
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in prostor, Agencija RS za okolje, 1000
Ljubljana, Vojkova 1b, IV. nadstropje, sejna
soba.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe 10% od
orientacijske vrednosti razpisanih del, bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti – 10% pogodbene vrednosti
in bančna garancija za odpravo napak.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: naročnik financira razpisana dela v celoti iz sredstev Proračuna RS in poravnava plačila v
skladu z Zakonom o izvrševanju proračuna
RS, podzakonskimi predpisi in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna, avansi niso možni.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): naročnik bo sklepal pogodbo samo z enim

ZJN-12.G
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
gradnje po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila gradenj po
odprtem postopku
Podaljšanje roka
za predložitev ponudb
Ob-83447
V Uradnem listu RS, št. 94 z dne 8. 11.
2002 je bil pod oznako Ob-80633 objavljen javni razpis za izbiro izvajalca za izgradnjo komunalne infrastrukture na območju
Primskovo jug v Kranju. Skladno s 25. členom ZJN-1 (Uradni list RS, št. 39/00) podaljšujemo rok za predložitev ponudb, in
sicer: upoštevane bodo ponudbe, ki bodo
predložene najkasneje do 12. 12. 2002
do 11.30. Javno odpiranje ponudb bo dne
12. 12. 2002 ob 12. uri v sejni sobi Komunale Kranj, Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj.
Komunala Kranj, d.o.o., Kranj
Št. 2793/02
Ob-83281
1. Naročnik: Občina Šentilj.
2. Naslov naročnika: Maistrova ul. 2,
2212 Šentilj v Slov. Goricah, tel.
02/65-06-200, faks 02/65-06-210.
3. (a) Opis in obseg gradnje: izgradnja poslovno trgovskega objekta z ureditvijo okolice v Sladkem Vrhu – gradnja za trg.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja del po sklopih ni predvidena.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: izbrani ponudnik bo izdelal vso ustrezno projektno doku-
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ponudnikom. Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s podizvajalci.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– da ponudba izpolnjuje minimalne specifikacije tehničnih zahtev in da je ponudnik naročniku ponudil istovrstno opremo
po posameznih točkah specifikacij tehničnih zahtev,
– da je finančno sposoben, in sicer, da
število dni blokad ponudnikovega TRR v preteklih 6 mesecih ni večje od 3 dni od datuma sestavitve dokazila,
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od 60 dni od odpiranja ponudb,
– da garancijski rok za razpisano opremo ni krajši od 3 let,
– da zagotavlja servis na lokaciji naročnika
vsaj še 3 leta po izteku garancijskega roka,

– da dobavni rok ni daljši od 14 dni od
dneva podpisa pogodbe.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
vsaj še 60 dni po javnem odpiranju ponudb;
predvideni datum odločitve je 20 dni po
javnem odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: ponudbena cena razpisanega blaga 85%, dodatna brezplačna oprema 15%.
Način uporabe meril ter pomen posameznega merila, ki bodo uporabljena pri
ocenjevanju ponudb so sestavina Priloge C
k razpisni dokumenatciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Agencija RS za okolje

mentacijo, ki je potrebna za izgradnjo poslovno trgovskega objekta velikosti skupaj
ca. 2000 m2 v etažah P+M.
4. Kraj izvedbe: dela se bodo izvajala na
območju občine Šentilj v naselju Sladki Vrh.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantne ponudbe so sprejemljive.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja del: februar 2003 – november
2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisna dokumentacija: Občina Šentilj, Šentilj 69, 2212
Šentilj v Slov. Goricah, kontaktna oseba
Nives Erznožnik, univ. dipl. inž. gr., tel.
02/65-06-220, faks 02/65-06–210.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak dan med 8.
in 12. uro do oddaje ponudbe.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: stroške za razpisno dokumentacijo 10.000 SIT lahko ponudniki poravnajo ob dvigu razpisne dokumentacije na
blagajni na sedežu Občine Šentilj, Maistrova ul. 2.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 24. 1. 2003 do 11.30.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občinska uprava občine Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212 Šentilj v Slov.
Goricah.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
24. 1. 2003 ob 12. uri v sejni sobi Občinske
uprave občine Šentilj, Maistrova ul. 2, 2212
Šentilj v Slov. Goricah – 2. nadstropje.
10. Navedba finančnih zavarovanj resnosti ponudbe: bančna garancija za resnost ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo.
11. Glavni pogoji glede financiranja in
plačila/ali sklicevanje na določila v predpisih: gradnja za trg, pogoji razvidni iz razpisne dokumentacije.
12. Pravna oblika povezave skupine v
okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon o javnih naročilih 47. člen): naročnik bo sklenil pogodbo samo z glavnim izvajalcem del.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za zagotovitev finančne, poslovne

in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. in 43. členu ZJN: so
opredeljeni v razpisni dokumentaciji.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj 60 dni po dnevu odpiranja ponudb
15. Merila za ocenitev ponudb: so
opredeljena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 59 z dne
5. 7. 2002, Ob-73276.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 12. 2002.
Občina Šentilj
Št. 4
Ob-83407
1. Naročnik: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina.
2. Naslov naročnika: Goriška cesta
23/b, 5270 Ajdovščina, tel. 05/365-97-00,
faks 05/366-31-42.
3. (a) Opis in obseg gradnje: nadaljevanje sanacije čistilne naprave Ajdovščina.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: oddaja za vsa razpisana dela
skupaj.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: CČN Ajdovščina.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb:
variantne ponudbe niso sprejemljive.
Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek februar
2003.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komunalno
stanovanjska družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška cesta 23/b, 5270 Ajdovščina, kont.
oseba Aleš Bačer, tel. 05/365-97-00.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
7. do 15. ure.
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(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT virmansko na žiro račun št. 04751-0000120476 pri NKBM.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 10. 1. 2003 do
10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Komunalno stanovanjska
družba d.o.o. Ajdovščina, Goriška c. 23/b,
5270 Ajdovščina.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 10. 1. 2003 ob 11. uri v sejni sobi
naročnika, Goriška c. 23/b, 5270 Ajdovščina.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: brezpogojna bančna garancija v višini 3% od
vrednosti javnega razpisa, z veljavnostjo 90
dni od datuma odpiranja ponudb.
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z zakonodajo o izvrševanju proračuna
RS ter Zakonom o financiranju občin v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ponudniki lahko nastopajo kot posamezni izvajalec ali kot skupina izvajalcev s sklenjenim dogovorom o skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z zahtevami iz
razpisne dokumentacije.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 10. 4. 2003, 24. 1.
2003.
15. Merila za ocenitev ponudb: skladno z razpisno dokumentacijo.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: naročnik si pridržuje pravico zmanjšati obseg del glede na razpoložljiva sredstva.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Komunalno stanovanjska družba d.o.o.
Ajdovščina
Št. 40308/07/2002/25-6
Ob-83482
1. Naročnik: Občina Škofljica.
2. Naslov naročnika: Šmarska c. 3,
1291 Škofljica, tel. 01/366-30-55, faks
01/366-78-72, e-mail: obcina.skofljica@moj.net.
3. (a) Opis in obseg gradnje: gradnja
prizidka in adaptacija obstoječe OŠ Škofljica.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: naročilo se oddaja kot celota.
(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Škofljica.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek: takoj po
podpisu pogodbe, dokončanje: junij 2004.
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere
se lahko zahteva razpisno dokumentacijo
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in dodatne informacije: CRP Inženiring,
d.o.o., Finžgarjeva 1, 8250 Brežice, Vojko
Omerzu,
tel.
07/49-90-200,
faks
07/49-62-780, e-mail: crp.brezice@siol.net.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
v času trajanja razpisa od 10. do 12. ure po
predhodni enodnevni najavi.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 20.000 SIT, plačilo
na EZR Občine Škofljica pri Banki Slovenije št. 01323-0100000956, sklicna št.
40308/07/2002/25-6, namen nakazila:
razpisna dokumentacija: OŠ Škofljica.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 22. 1. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudbe: 22. 1. 2003 ob 12.30, v sejni sobi
Občine Škofljica.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
5% razpisanega zneska.
11. Pogoji financiranja in plačilo in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z določili ZIPRS.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravna ali fizična oseba ali skupina izvajalcev v
skupnem nastopu.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 90 dni od datuma odpiranja ponudb, datum odločitve: 30 dni po
odpiranju ponudb.
15. Merila za ocenitev ponudb: navedena v razpisni dokumentaciji.
16. Morebitne druge informacije o naročilu: /
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 13 z dne
15. 2. 2002, Ob-63975.
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Občina Škofljica
Ob-83487
1. Naročnik: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija in Energetika Celje, j.p.,
d.o.o. Celje.
2. Naslov naročnika: Mestna občina Celje, Komunalna direkcija, Prešernova 27,
3000 Celje, Energetika Celje, j.p., d.o.o.,
Smrekarjeva
1,
3000
Celje,
03/42-53-311, faks 03/42-53-360.
3. (a) Opis in obseg gradnje: rekonstrukcija kotlovnice Lava in rekonstrukcija kotlovnice Nova vas.
(b) Če je predvidena oddaja delov ali
sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost
ponudb za en sklop, več sklopov ali za
vse skupaj: ponudniki morajo oddati ponudbo za celotno javno naročilo.

(c) Podatki o namenu naročila, kadar
vključuje izdelavo projektov: /
4. Kraj izvedbe: Celje.
5. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
6. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: začetek izgradnje: 3. 3. 2003, konec izgradnje: 15. 8.
2003 (obratovanje posamezne kotlarne v
ročnem režimu) oziroma 15. 9. 2003 (obratovanje posamezne kotlarne preko sistema
nadzora in upravljanja).
7. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Energetika Celje, j.p., d.o.o., Smrekarjeva 1, 3000 Celje,
tajništvo-poslovna sekretarka, Mateja Fideršek – za razpisno dokumentacijo. Zahtevo
po posredovanju razpisne dokumentacije po
pošti, je potrebno posredovati pisno na isti
naslov.
Kontaktne osebe za dodatne informacije: Aleš Dolžan, tel. 03/42-53-321, Ivo Jurak, tel. 03/42-53-314, Andrej Marinček,
tel. 03/42-53-320. Ponudniki lahko zahtevajo dodatne informacije o javnem naročilu
pisno najkasneje do 5 dni pred potekom
roka za predložitev ponudb. Odgovori bodo
v pisni obliki posredovani vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 8. in 12. uro, do datuma za predložitev
ponudbe – osebni dvig, v primeru zahteve
posredovanja po pošti, bo razpisna dokumentacije posredovana naslednji dan po
prejemu pisne zahteve.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 36.000 SIT (znesek vključuje DDV), na transakcijski račun Energetike
Celje, j.p., d.o.o., št. 06000-0141785102,
pri Banki Celje, d.d., z navedbo predmeta
plačila: razpisna dokumentacija za rekonstrukcijo kotlovnice Lava in rekonstrukcijo kotlovnice Nova vas.
8. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: ponudbo je potrebno
predložiti do vključno 31. 1. 2003 do 12.
ure. Ta rok predložitve ponudbe na naslov
naročnika je zahtevan tudi v primeru posredovanja ponudbe priporočeno po pošti.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Energetika Celje, j.p., d.o.o.,
Smrekarjeva 1, 3000 Celje – v primeru osebne vročitve na isti naslov v tajništvo, poslovni sekretarki Mateji Fideršek, ponudniki
pa lahko posredujejo ponudbo tudi priporočeno po pošti na isti naslov.
9. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: javno odpiranje ponudb bo 4. 2.
2003, ob 10. uri, na sedežu MO Celje,
Komunalna direkcija, Prešernova 27, 3000
Celje.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: ponudnik mora k ponudbi predložiti nepreklicno
bančno garancijo za resnost ponudbe, plačljivo na prvi poziv, v višini 1,000.000 SIT, z
veljavnostjo do 31. 5. 2003. Ponudnik mora v ponudbeni dokumentaciji predložiti tudi
izjavo banke, da bo pridobil bančno garancijo za izpolnitev prevzetih obveznosti in bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini, ki jo bo naročnik zahteval in ju ob podpisu pogodbe o izvajanju
predložil.
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11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
situacij v roku minimalno 60 dni, v skladu z
navodili o izvrševanju Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): skupni akt o izvedbi naročila (ponudnik-podizvajalci), pogodba.
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora navesti
podizvajalce in področje dela, ki ga bo posamezen podizvajalec izvajal ter dokazila o
njihovi usposobljenosti za ta dela, kot to
velja za ponudnika.
14. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do sklenitve pogodbe o izvajanju, predvideni datum odločitve o sprejetju ponudbe je
18. 2. 2003.
15. Merila za ocenitev ponudb:
– ponudbena cena – ponder 0,80,
– reference – ponder 0,20.
16. Morebitne druge informacije o naročilu:
a) naročnik si pridržuje pravico spremembe fizičnega in vrednostnega obsega javnega naročila z ozirom na razpoložljiva denarna sredstva ali zaradi drugih vzrokov in spremenjenih okoliščin oziroma odstopiti od javnega naročila (podpisa pogodbe). V
nobenem primeru ponudniki nimajo pravice
do uveljavljanja odškodnine iz tega naslova;
b) naročnik ni dolžan oddati naročilo najcenejšemu ponudniku, pridržuje pa si tudi
pravico, da naročilo ne odda nobenemu ponudniku;
c) dodatni razpisni pogoji bodo sestavni
del razpisne dokumentacije. Te pogoje mora ponudnik upoštevati pri sestavi ponudbe;
d) naročnik si pridržuje pravico, da lahko
najkasneje do 6 dni pred potekom roka za
predložitev ponudb spremeni razpisno dokumentacijo. To spremembo bo naročnik
izdal v obliki “Dopolnila k razpisni dokumentaciji“, ki jo bo posredoval vsem, ki so dvignili razpisno dokumentacijo;
e) naročnik si pridržuje pravico, da zavrne ponudbo ponudnika, če se je le-ta pri
realizaciji dosedanjih investicij v vlogi glavnega izvajalca ali v vlogi podizvajalca izkazal
kot neprimeren izvajalec v smislu upoštevanja pogodbenih rokov, kvalitete izvedenih
del, spoštovanja projektne dokumentacije
in navodil nadzora ter zagotavljanja varnega
dela oziroma drugih zahtev naročnika;
f) zaradi povezanosti kotlovnic v enotno
omrežje, bo izbran za rekonstrukcijo obeh
kotlovnic isti ponudnik, pri tem pa bosta
dokumentaciji in obračuna vodena ločeno,
prav tako pa bosta izvedena ločena tehnična pregleda.
17. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
18. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Mestna občina Celje,
Komunalna direkcija,
Energetika Celje, j.p., d.o.o.
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ZJN-12.S
Zahteva za objavo javnega
razpisa za oddajo naročila
storitev po odprtem postopku
Na podlagi 66. člena in 1. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo javnega
razpisa za oddajo naročila storitev po
odprtem postopku
Popravek
Ob-83669
V javnem razpisu za izdelavo dokumentacije za pridobitev ISPA sredstev za “CEGOR“, objavljenem v Uradnem listu RS, št.
106 z dne 6. 12. 2002, Ob-82723, Št.
33/2002 se v 2. in 8. točki telefonska števika pravilno glasi: 02/33-13-551.
Snaga, Javno podjetje d.o.o., Maribor
Preklic
Št. 1873/02
Ob-83438
Na podlagi spremembe 5. člena Dogovora o načinu brezplačnega prevoza učencev Osnovne šole Mislinja, ki ga je dne
4. 12. 2002 izdala Občina Mislinja, preklicujemo javni razpis za opravljanje prevozov
osnovnšolskih otrok s kombiniranimi vozili v
Občini Mislinja za obdobje 5 let, od vključno 2003 do vključno 2007 leta, objavljen v
Uradnem listu RS, št. 100 z dne 22. 11.
2002, Ob-81958.
Osnovna šola Mislinja
Št. 064/2002
Ob-83391
1. Naročnik: Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Vrbina 12, 8270
Krško, tel. 07/48-020, faks 07/49-21-528.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: meritve na elektro opremi v času remonta 2003 in v
času OLM.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
dopustno je predložiti ponudbe samo ze
celoten razpisan obseg.
5. Kraj izvedbe: Krško, Vrbina 12.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: niso sprejemljive.
7. Datum predvidenega začetka in
dokončanja ali čas izvedbe: začetek
del 1. 2. 2003, konec del predvidoma
31. 12. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Lokalna nabava, Karmen Šebjan, tel. 07/48-02-463.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 7. do 12. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: razpisna dokumentacija je
brezplačna.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 15. 1. 2003 do
12. ure.

(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Nuklearna elektrarna Krško,
d.o.o., Vrbina 12, 8270 Krško, pošta naročnika – soba 235.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 17. 1. 2003 ob 9. uri, soba 223 na
naslovu naročnika.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe v višini
3% ponudbene vrednosti in izjava banke,
da mu bo le-ta izdala bančno garancijo za
dobro izvedbo posla v višini 3% od celotne
ponujene vrednosti (brez DDV).
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: 120
dni po opravljeni storitvi za remontna dela
in 60 dni po opravljeni storitvi za dela v
času OLM.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): ni
zahtev.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: ponudnik mora dati izjavo o strokovni izobrazbi izvajalcev del; dostaviti potrdila za delavce o delovnih izkušnjah na zahtevanih delih in skupnih delovnih
izkušnjah; dostaviti spisek razvitih postopkov za izvajanje zahtevanih del; priložiti izjavo, da ima razvit program oziroma priložiti
kopijo programa zagotovitve kvalitete po
10CFR50 App. B oziroma ISO 9000 in dostaviti referenčne liste; dostaviti izjavo, da
so navedeni podatki v ponudbeni dokumentaciji verodostojni; dostaviti izjavo, da sprejme besedilo vzorca pogodbe; dostaviti izjavo o upoštevanju tehničnih specifikacij in
dostaviti kopijo zahtevanih dokumentov;
podpisati izjavo o strinjanju s splošnimi pogoji za izvajanje remontnih del in ostalih storitev, rev16.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ni podatka.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe:
– ponudba mora veljati do 31. 3. 2003,
– datum odločitve 1. 2. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) usposobljenost in postopki za delo do
30 točk,
b) ustreznost programa zagotovitve kvalitete do 20 točk,
c) reference do 20 točk,
d) cena do 30 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: jih ni.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ga ni bilo.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Nuklearna elektrarna Krško, d.o.o.
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Št. 350-05-2/2002
Ob-83400
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo.
2. Naslov naročnika: Dunajska 48,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-74-00, faks
01/478-74-22.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava študije z
naslovom: Inventarizacija ključnih stanj
prostora, okolja in infrastrukture na
vplivnem območju spodnje Save z ločevanjem ukrepov za izboljšanje sedanjega stanja in ukrepov zaradi izgradnje
hidroelektrarn.
Vrsta storitve: priloga 1B, kategorija
št. 27.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: ne.
5. Kraj izvedbe: Slovenija.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 14 mesecev po
podpisu pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Urad za
energetiko, Sektor za energetsko planiranje, Dunajska 48, Ljubljana, Cveto Kosec,
svetovalec Vlade, tel. 01/478-73-67,
GSM 041/513-041.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 15. ure do vključno 17. januarja
2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 18. 1. 2003 do
15. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Dunajska 48, 1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 20. 1. 2003 ob 10. uri, v mali sejni
sobi, št. 35, Dunajska 48, III. nadstropje,
Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija za resnost ponudbe in bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: plačilo
računa 30. dan po prejemu.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): predložitev konzorcialne pogodbe.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: strokovne reference iz
področja, ki je predmet JN.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
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(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudbe morajo veljati najmanj do 20. 2. 2003. Predviden datum izbire ponudnika je 30. 1. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
a) ponudbena cena: 25%,
b) referenčna dela ponudnika in ustreznost projektne skupine: 65%,
c) trajanje razpisanih del: 10%.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: dr. Metka Gorišek, državna podsekretarka, tel. 01/478-73-83.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: brez predhodnega razpisa.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Št. 400-01-19/2002
Ob-83402
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: 1000 Ljubljana,
Vojkova 1b, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izvajanje inženirskih storitev pri realizaciji investicij na
vodni infrastrukturi.
Storitve (I A, št. kateg. 12)
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: storitev se izvaja na terenu in na sedežu izbranega ponudnika.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ponudniki morajo predložiti ponudbo v celoti po razpisnih pogojih, variantne ponudbe
ne bodo upoštevane.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: čas dokončanja
je 24 mesecev po sklenitvi pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: MOP, Agencija RS za okolje, Ljubljana, Vojkova 1b,
Sabina Hajrič, univ. dipl. prav., tel.
01/478-44-38.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 9. do 15. ure
vsak delovni dan, v petek do 14.30.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 6. 1. 2003 do 12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: MOP, Agencija RS za okolje,
1000 Ljubljana, Vojkova 1b, vložišče.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 1. 2003, ob 10. uri, MOP, Agencija RS za okolje, 1000 Ljubljana, Vojkova
1b, sejna soba v IV. nadstropju.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana:
– bančna garancija za resnost ponudbe,
– bančna garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
12. Pogoji finansiranja in plačila in / ali
sklicevanje na določila v predpisih: naroč-

nik financira razpisana dela v celoti iz sredstev proračuna RS, podzakonskimi predpisi
in pogodbo. Ponudbena cena je fiksna,
avansi niso možni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (Zakon
o javnih naročilih, 47. člen): naročnik bo
sklepal pogodbo samo z enim ponudnikom.
Ponudnik mora predložiti sklenjene pogodbe s potencialnimi podizvajalci.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih:
– osebni računalnik z instalirano ustrezno
programsko opremo – licence (kompatibilno
s paketom MS Office – urejevalnik besedil,
za obdelavo tabel in podatkovnih baz) za potrebe razpisanih del in elektronsko pošto (za
vsakega sodelavca), telefon/GSM (za vsakega sodelavca in vodjo projekta),
– da veljavnost (opcija) ponudbe ni krajša od šestdeset dni od odpiranja ponudb,
– da je finančno sposoben, in sicer, da
število blokad ponudnikovega TRR v preteklih šestih mesecih ni večje od treh dni od
datuma izstavitve dokazila,
– da razpolaga z ustrezno opremo za
izvedbo javnega naročila,
– da je vodja projekta po izobrazbi univ.
dipl. inž. grad. in da ima vsaj 8 let delovnih
izkušenj s področja razpisanih storitev,
– da je število ostalih sodelavcev na projektu vsaj šest: od tega mora biti en univ.
dipl. prav. (z opravljenim državnim pravniškim izpitom), en univ. dipl. ekon., štirje
dipl. inž. gradb., od tega vsaj dva s področja hidrotehnike,
– da ima ponudnik sam (brez podizvajalcev) zaposlenih vsaj 50% sodelavcev, zahtevnih v prejšnji točki,
– da je predložil poročilo pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za
razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma
revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.
Pogoji in dokazila o izpolnjevanju teh pogojev so podrobneje navedena v razpisni
dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitev: da, kot
je navedeno v razpisni dokumentaciji.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati najmanj
do 27. 3. 2003, predvideni datum odločitve
je 20 dni po javnem odpiranju ponudb.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena razpisanih del,
2. kadri/strokovnost,
3. pridobljen eden od certifikatov ISO
9001.
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Merila so podrobno opisana in ovrednotena v Prilogi C k razpisni dokumentaciji.
Najugodnejša ponudba je tista ponudba, ki
po vseh vrednotenjih skupaj doseže najvišje število točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: tehnična dokumentacija za posamezne investicije je na vpogled na voljo pri naročniku, Marjeta Rejc Saje.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 6. 12. 2002.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Agencija RS za okolje
Št. 037-45/2002
Ob-83445
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport.
2. Naslov naročnika: Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto
storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o
javnih naročilih: zagotavljanje delovanja
računalniških programov, ki obsega:
1. dograditev uporabniših programov iz
specifikacij za potrebe Ministrstva za šolstvo, znanost in šport ter vzgojnoizobraževalnih zavodov z inštalacijo in preizkusom
(kodiranje), manjšimi dopolnitvami programov; za vse aktivnosti v tej alineji velja enoletna garancija;
2. obdelavo podatkov;
3. produkcijski tek uporabniških programov na strojni opremi izvajalca ali na strojni
opremi, ki ni v lasti izvajalca, s tekočim vzdrževanjem programov, ki zajema administriranje programov ter izmenjavo podatkov
preko infrastrukture naročnika, lahko pa tudi sistemsko administriranje pri naročniku
za potrebe uporabniških programov;
4. svetovanje in pomoč končnim uporabnikom pri izvajanju uporabniških programov;
5. naknadne dodatne dograditve ali funkcionalne spremembe programov
(Priloga 1b ZJN-1: ostale storitve št. 27).
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
ponudnik lahko ponudi storitve za vsak posamezen program, ki je predmet razpisa,
več programov ali vse programe.
5. Kraj izvedbe: Ljubljana.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
da.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: 24. 1. 2003,
31. 12. 2004.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport (Služba za informacijsko infrastrukturo), Mojca Černe, tel.
01/478-57-33, faks 01/478-47-19, email: mojca.cerne@gov.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
od 9. do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: /
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 7. 1. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za šolstvo, znanost
in šport, Trg OF 13, Ljubljana, soba 202
vložišče.
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10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 7. 1. 2003 ob 11. uri, Ministrstvo za
šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, Ljubljana, sejna soba, 5. nadstropje.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija 500.000 SIT za vrednosti ponudbe nad 10,000.000 SIT, za ostale ponudbe menica v vrednosti 200.000 SIT.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: najmanj 30 in največ 45 dni.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: navedeni v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati ponudba in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: 30. 4. 2003, 13. 1. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: najnižja vrednost tarif in cen, izračunana po enačbi iz razpisne dokumentacije. Če bo variantna ponudba ponudnika vsebovala
sodobnejšo rešitev (v skladu z Akcijskim
načrtom e-Uprave do leta 2004
(http://www.gov.si/cvi/ – pdf datoteka)),
ki končnemu uprabniku zagotavlja enako
funkcionalnost in način uporabe, kot je opisano v specifikacijah, bo izbrana kot najugodnejša v primeru, da bo za manj kot
25% presegala vrednost najboljše ponudbe, ki ne vsebuje take rešitve.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: razpisno dokumentacijo je možno
dvigniti na internetu na naslovu:
http://www.mszs.si/slo/aktualno/javni_razipis. Ponudniki lahko dobijo tudi elektronski naslov ter geslo za pregled spletnih
programov, oziroma izvršno kodo (run-time) ostalih programov za 30.000 SIT (materialni in administrativni stroški), plačljivo
na
transakcijski
račun
naročnika
01100-6300109972, sklicevanje na št.
183311-7141998-03704502, Ministrstvo
za šolstvo, znanost in šport; namen: izvršna koda/geslo za dostop do programa.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 106 z
dne 6. 12. 2002, Ob-83241.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 02/01
Ob-83448
1. Naročnik: Občina Žalec.
2. Naslov naročnika: Savinjske čete 5,
3310 Žalec, tel. 03/713-64-40, telefaks
03/713-64-64, obcina.zalec@eunet.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Za-

kona o javnih naročilih: A/1 letno in zimsko vzdrževanje lokalnih cest v Občini
Žalec za leto 2003
a) letno 47,000.000 SIT in
b) zimsko 17,000.000 SIT.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja se kot celota.
5. Kraj izvedbe: Občina Žalec.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ni.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: januar 2003, dokončanje 31. 12. 2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Oddelek za
varstvo okolja in urejanje prostora, Milan
Gerželj, tel. 03/713-64-52.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: od 10. 12.
2002 do 8. 1. 2003 od 7. do 15. ure v
delovnem času.
(c) Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: stroški 10.000 SIT
za razpisno dokumentacijo ponudniki lahko poravnajo na transakcijski račun Občine Žalec, odprt pri Banki Slovenije, št.
01390-0100004366.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 14. 1. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Občina Žalec, Ulica Savinjske
čete 5, II. nadstropje, soba 42.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 14. 1. 2003 ob 13. uri na Občini
Žalec, Oddelek za varstvo okolja in urejanje
prostora, soba 40/II.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: vsak
ponudnik mora skupaj s ponudbo predložiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 2% od ocenjene vrednosti v
razpisu z veljavnostjo 60 dni od datuma
odpiranja ponudb.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: dela
se financiranjo iz lastnih sredstev proračuna
Občine Žalec. Pridržujemo si tudi pravico
zmanjšati obseg del glede na razpoložljiva
sredstva, oziroma odstopiti od izvedbe.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih):
ponudniki lahko nastopajo kot posamezni
izvajalec oziroma skupno nastopanje z
opredelitvijo in pooblastilom vodilnega
partnerja.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: /
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
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16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
do 25. 2. 2003, predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe je 15. 2. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb: reference 10 točk, cena 70 točk, kader 10
točk in mehanizacija 10 točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: strokovne informacije posreduje Občina Žalec, Oddelek za varstvo okolja in
urejanje prostora, Milan Gerželj, tel.
03/713-64-52.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: ni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 12. 2002.
Občina Žalec
Št. 326
Ob-83492
1. Naročnik: Dom počitka Mengeš.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 13,
1234 Mengeš.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: 14. točka priloge 1A – čiščenje prostorov.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Dom počitka Mengeš.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantna ponudba ni sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe za dobo dveh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se dobi po pošti ali dvigne osebno na naslovu Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, tel. 01/24-16-215,
faks 01/24-16-213. Kontaktna oseba je Miro Rovšek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delovnik od 9. do 12. ure, ter na zahtevo po
faksu, tudi po navadni ali elektronski pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (DDV je vključen) na TRR Zavoda za tehnično izobraževanje, št. 01261-6030716108, sklic na
številko 50015-326.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 1. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 1. 2003 ob 12.30, v sejni sobi Doma
počitka Mengeš, Glavni trg 13, Mengeš.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
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in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni.
17. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirna vrednost letne pogodbe je
13 mio SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Dom počitka Mengeš
Št. 327
Ob-83493
1. Naročnik: Dom počitka Mengeš.
2. Naslov naročnika: Glavni trg 13,
1234 Mengeš.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B
Zakona o javnih naročilih: pranje posteljnine.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj:
oddaja po sklopih ni predvidena.
5. Kraj izvedbe: Dom počitka Mengeš.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: variantna ponudba ni sprejemljiva.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: takoj po podpisu
pogodbe za dobo dveh let.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: razpisna dokumentacija se dobi po pošti ali dvigne osebno na naslovu Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, tel. 01/24-16-215,
faks 01/24.16-213. Kontaktna oseba je Miro Rovšek.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: osebno vsak delovnik od 9. do 12. ure, ter na zahtevo po
faksu, tudi po navadni ali elektronski pošti.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 12.000 SIT (DDV je vključen) na TRR Zavoda za tehnično izobraževanje, št. 01261-6030716108, sklic na
številko 50015-327.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 13. 1. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Zavod za tehnično izobraževanje, Langusova 21, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
14. 1. 2003 ob 12. uri, v sejni sobi Doma
počitka Mengeš, Glavni trg 13, Mengeš.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: v razpisni dokumentaciji.

12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v razpisni dokumentaciji.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: v razpisni dokumentaciji.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: v razpisni dokumentaciji.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: v razpisni dokumentaciji.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: ponudba mora veljati
90 dni.
17. Merila za ocenitev ponudb: najugodnejši ponudnik.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: okvirna vrednost letne pogodbe je
10 mio SIT.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Dom počitka Mengeš
Ob-83514
1. Naročnik: Slovenska turistična organizacija.
2. Naslov naročnika: Dunajska 156,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-18-40, faks
01/589-18-41, e-mail: tinkara.pavlovcic@slovenia-tourism.si.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na
vrsto storitve po prilogi: priloga I A – storitve:
7. računalniške storitve in sorodne
opreme,
1. storitve vzdrževanja in popravila.
Razvoj in vzpostavitev slovenskega
turističnega informacijskega portala.
Ponudnik izbran za izvedbo projekta
“Razvoj in vzpostavitev slovenskega turističnega informacijskega portala“ bo v okviru projekta analiziral obstoječe stanje pri
naročniku in pri naročnikovih partnerjih na
terenu, načrtoval portal na podlagi ugotovitev analize in obstoječega lokalnega turističnega informacijskega sistema ter razvil
in vzdrževal slovenski turistični informacijski portal.
4. Če je predvidena oddaja sklopov, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za
en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Ljubljana, drugi kraji po
Republiki Sloveniji.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb:
ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predviden začetek: 6. 2. 2003, predviden konec: 31. 12.
2003.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumenta-
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cijo in dodatne informacije: Slovenska turistična organizacija, Tinkara Pavlovčič, Dunajska 156, 1000 Ljubljana, e-mail: tinkara.pavlovcic@slovenia-tourism.si.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delavnik od
9. do 12. ure.
Zaželen je prevzem razpisne dokumentacije na sedežu STO.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: ni posebnega plačila.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbo: 9. 1. 2003 do 10. ure.
Do navedenega datuma in ure se mora ponudba nahajati v prostorih naročnika.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Slovenska turistična organizacija, Dunajska 156, Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 9. 1. 2003 ob 11. uri, Slovenska
turistična organizacija, Dunajska 156, 1000
Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: bančna garancija v višini 10% za resnost ponudbe.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: skladno z Zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003.
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša (zakon
o javnih naročilih, 47. člen): ponudbo lahko predloži skupina izvajalcev, ki mora predložiti skupni akt o izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu zakona o javnih
naročilih:
– statistična bilanca stanja in statistični
izkaz uspeha potrjen s strani osebe, ki se ji
te bilance oddajajo in podpisan in požigosan s strani ponudnika in njegove odgovorne osebe za poslovna leta 1999, 2000,
2001;
– izkazi ponudnikovih celotnih prihodkov od prodaje oziroma storitev na katere
se nanaša pogodba za zadnja tri obračunska leta;
– kolikor vrednost ponudbe presega 50
mio SIT mora ponudnik zagotoviti mnenja
pooblaščenega revizorja, ki bo potrjevalo,
da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je poravnal vse svoje obveznosti do
dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov zapadle do dneva oddaje ponudbe
na podlagi razpisa javnega naročila.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: ne.
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: ne.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba: 180 dni po datumu odpiranja
(9. 7. 2003) in predvideni datum odločitve
o sprejemu ponudbe: 13. 1. 2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
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1. Cena
1. a) Cena ponudbe. Ponudnik, ki bo
ponudil najnižjo ceno, bo dosegel 60 točk.
Ponudnik z najvišjo ceno dobi 0 točk. Ponudnik naj ceno predstavi v obrazcu (Obrazec št. 31). Za vse ponudnike se točke
izračunavajo po naslednji formuli:
Število točk = 60*(1-Cpon/Cmax)/
(1-Cmin/Cmax)
Cpon – ponudbena cena obravnavanega ponudnika
Cmin – najnižja ponudbena cena od vseh
ponudb
Cmax – najvišja ponudbena cena od
vseh ponudb
2. Estetske in funkcionalne lastnosti
2. a) Funkcionalnosti ob zaključku razvoja. Naročnik zahteva, da so do 6. 10. 2003
realizirane vse tiste funkcionalnosti, ki so označene s prioriteto 1 (glej sklop VIII, poglavje
8). Ponudnik, ki bo do 6. 10. 2003 ponudil
tudi tiste funkcionalnosti, ki so označene s
prioriteto 2, bo dobil dodatne točke (Obrazec št. 27). Tisti, ki bo ponudil do 6. 10.
2003 največ funkcionalnosti s prioriteto 2 bo
dobil po tem merilu 15 točk. Ponudnik, ki bo
ponudil drugo največje število funkcionalnosti s prioriteto 2 do 6. 10. 2003 bo dobil 10
točk, tretji po vrsti 6 točk, četrti po vrsti 3
točke in peti po vrsti 1 točko. Ostali po tem
merilu ne bodo dobili točk. V primeru izenačenega števila ponujenih funkcionalnosti s
prioriteto 2 do 6. 10. 2003 dobita izenačena ponudnika enako število točk (npr.: dva
ponudnika dobita 10 točk, ker sta oba ponudila drugo največje število dodatnih funkcionalnosti prioritete 2 do 6. 10. 2003, naslednji za njima dobi 6 točk).
3. Tehnične prednosti
3. a) Upoštevanje okolja naročnika. Po
tem merilu lahko ponudnik pridobi največ
15 točk. 15 točk bo dobil ponudnik, ki bo
razvoj turističnega portala predlagal v takšni
tehnologiji, da bodo stroški nadgradnje trenutne opreme pri naročniku najnižji (opis se
nahaja v poglavju VIII. Tehnična dokumentacija, točka 10). 10 točk bo dobil drugi najugodnejši ponudnik glede stroškov nadgradnje. 5 točk bo dobil tretji najugodnejši
ponudnik glede stroškov nadgradnje. Ostali
ponudniki po tem merilu ne bodo dobili točk.
V primeru, da dva ponudnika predstavita
enake stroške nadgradnje, dobita oba enako točk (npr. dva ponudnika dobita 15 točk,
ker sta oba predstavila enake najnižje stroške nadgradnje, naslednji za njima dobi 10
točk). Ponudnik naj v ta namen specificira
nadgradnjo opreme pri naročniku (nakup
novih strežnikov, programske opreme, licence, komunikacijske opreme) ter določi
potrebna finančna sredstva za nadgradnjo
(Obrazec št. 28). Ponudnik mora v specifikacijo vključiti tisto opremo, ki bo zagotavljala nemoteno delovanje portala. Ponudnik
lahko ugotovi, da je cena nadgradnje 0 SIT
le v primeru, ko naročnik STO z nadgradnjo
dejansko ne bo imel nobenih stroškov. Če
ponudnik ugotovi, da je cena nadgradnje
enaka 0 SIT, mora ponudnik k obrazcu št.
28 priložiti dodatno obrazložitev, zakaj je
cena nadgradnje 0 SIT.
Izbran bo ponudnik, ki bo zbral največje
skupno število točk.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: /

19. Datum in številka objave predhodnega razpisa, če je: Uradni list RS, št. 91
z dne 17. 10. 2002.
Naročnik Slovenska turistična organizacija bo ponovil javni razpis, zaradi česar v
skladu s 60. členom Zakona o javnih naročilih traja rok za oddajo ponudb 30 dni.
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
21. Datum prejema zahteve za objavo
v Uradnem listu Republike Slovenije:
9. 12. 2002.
Slovenska turistična organizacija
Ljubljana
Št. 40101-11/2002
Ob-83624
1. Naročnik: Ministrstvo za kulturo,
Uprava RS za kulturno dediščino.
2. Naslov naročnika: Plečnikov trg 2,
1000 Ljubljana; faks 01/425-54-71; tel.
01/251-32-67.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: izdelava projektne dokumentacije (projektna naloga,
IDP, PGD, PZI) za potrebe investicijske
prenove gradu Bled z okolico.
4. Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, več sklopov ali za vse skupaj: /
5. Kraj izvedbe: Grad Bled.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: /
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: predvideni začetek del je po podpisu pogodbe, zaključek
po terminskemu planu ponudnika, rok izvedbe je 90 delovnih dni od dneva podpisa
pogodbe.
8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Ministrstvo za
kulturo, Uprava RS za kulturno dediščino,
Beethovnova, 1000 Ljubljana, Alenka Kuševič.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: po predhodni najavi, v ponedeljek, sredo in petek od 9. do
12. ure in sredo od 14. do 16. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT, v integralni proračun RS, št. računa 01100-6300109972,
sklic na 18-35122-714998-00099903.
9. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno predložiti ponudbo: 27. 1. 2003 do
12. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbo: Ministrstvo za kulturo, Uprava
RS za kulturno dediščino, Kongresni trg 1,
1000 Ljubljana.
10. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb: 27. 1. 2003 ob 13. uri na Ministrstvu
za kulturo, Upravi RS za kulturno dediščino,
Kongresni trg 1, 1000 Ljubljana.
11. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če so zahtevana: garancija za resnost ponudbe v višini 5% ponudbene vrednosti del skladno z Navodilom o
vrsti finančnih zavarovanj, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 43 z dne 24. 5. 2000.
12. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: /
13. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
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(47. člen Zakona o javnih naročilih): pravni akt o skupni izvedbi naročila.
14. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: iz razpisne dokumentacije.
15. (a) Ali je izvedba naročila te storitve z zakonom, predpisi ali upravnimi
odločbami rezervirana za posebno dejavnost: /
(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: /
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
16. Datum, do katerega mora veljati
ponudba in predvideni datum odločitve o
sprejemu ponudbe: 27. 3. 2003, 3. 2.
2003.
17. Merila za ocenitev ponudb:
1. ponudbena cena – do 100 točk,
2. kvalitetno in pravočasno izdelane projektne dokumentacije v zadnji treh letih pred
oddajo ponudbe – skupaj največ 23 točk,
3. finančna sposobnost ponudnika – 4
točke,
4. Izkušnje odgovornega vodje projekta:
– na objektih visokih gradenj – do 6
točk,
– na objektih nepremične kulturne dediščine – do 6 točk,
5. certifikat SIST EN ISO 9001 – 2 točki.
18. Morebitne druge informacije o naročilu: Igor Peršolja, tel. 031/286-750 za
tehnični del in Alenka Kuševič, tel.
01/252-28-70, 040/755-528 za postopkovni del.
19. Datum in številka objave predhodnega razpisa: /
20. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 12. 2002.
Ministrstvo za kulturo
Uprava RS za kulturno dediščino

ZJN-13.B
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za blago po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
blago po omejenem postopku
Št. 633/02-01
Ob-83534
1. Naročnik: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica.
2. Naslov naročnika: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva 15, 6250
Ilirska Bistrica, tel. 05/71-41-244, telefaks
05/71-42-029, e-mail:dsoilb-pd@siol.net.
3. (a) Vrsta in količina blaga:
1. mleko in mlečni izdelki,
2. meso in mesni izdelki,
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3. ribe in mehkužci,
4. kruh,
5. pekovsko pecivo, slaščičarski izdelki,
6. sveža zelenjava in sadje,
7. sveža zelenjava očiščena, pakirana,
8. zmrznjena zelenjava,
9. zmrznjena testa, jajčne testenine,
10. pijače,
11. jajca,
12. splošno prehrambeno blgo,
13. papirna konfekcija,
14. PVC vreče, rokavice,
15. pisarniški material,
16. sanitetni material,
17. tekstilni izdelki,
18. obutev,
19. čistila za pralnico in kuhinjo,
20. čistila za čiščenje površin in ostalo,
21. mila, šamponi,
22. gorivo.
(b) Kraj dobave: Dom starejših občanov
Ilirska Bistrica.
(c) Če je predvidena oddaja sklopov,
obseg sklopov in sprejemljivost ponudb
za en sklop, za več sklopov ali za vse
skupaj: ponudnik lahko ponudi eno, več ali
vse skupine, pri čemer mora zagotoviti vse
artikle v posamezni skupini.
4. Datum začetka in predvideni datum
zaključka ali trajanje dobave:
– priznanja usposobljenosti – od 1. 4.
2003 do 31. 3. 2006,
– sukcesivne dobave blaga – od 1. 4.
2003 do 31. 3. 2004.
Pred potekom enega leta bo naročnik
ponovil drugo fazo postopka, razen če ni v
razpisni dokumentaciji za posamezno vrsto
blaga drugače določeno.
5. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo dodatne informacije: Dom starejših občanov Ilirska Bistrica, Kidričeva 15, 6250
Ilirska Bistrica.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: prevzem dokumentacije je možen vsak dan od 8. do 11.
ure na tajništvu doma pri Carmen Ujčič. Ob
dvigu razpisne dokumentacije je potrebno
predložiti dokazilo o vplačilu stroškov razpisne dokumentacije in davčno številko.
Datum, do kdaj je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: od dneva objave do
16. 1. 2003 do 11. ure.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 5.000 SIT na TR naročnika št. 01100-6030265478.
6. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: od dneva objave do vključno 16. 1.
2003 do 11. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Dom starejših občanov Ilirska
Bistrica, Kidričeva 15, 6250 Ilirska Bistrica.
7. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: finančna zavarovanja v prvi fazi ne bodo zahtevana.
8. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: blago
bo plačano v skladu z razpisnimi pogoji,
vendar ne prej kot v 60 dneh.
9. Pravna oblika povezave skupine ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem ko

je ta izbrana kot najugodnejša (47. člen
Zakona o javnih naročilih): /
10. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: za ugotovitev finančne,
poslovne in tehnične usposobljenosti, morajo ponudniki izpolnjevati splošne pogoje
iz 41. do 43. člena ZJN-1 ter posebne pogoje iz razpisne dokumentacije.
11. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe:
– kandidati, ki jim bo priznana usposobljenost in sposobnost (I. faza postopka), bodo povabljeni k oddaji ponudb do 29. 1.
2003,
– ponudbe v II. fazi postopka bodo morali predložiti do 12. 2. 2003 do 11. ure,
– javno opdiranje ponudb bo 12. 2.
2003 ob 12. uri,
– predvideni datum obvestila o sprejemu ponudbe: 28. 2. 2003.
12. Merila za ocenitev ponudb: najnižja končna vrednost predračuna ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev.
13. Morebitne druge informacije o naročilu: o datumu in uri javnega odpiranja
ponudb bodo kandidati obveščeni v pisni
obliki (69. člen ZJN-1).
14. Datum in številka objave predhodnega razpisa: 6. 12. 2002.
Dom starejših občanov Ilirska Bistrica

ZJN-13.S
Zahteva za objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo
naročila za storitve po omejenem
postopku
Na podlagi 66. člena in 2. točke prvega
odstavka 68. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo prve faze
javnega razpisa za oddajo naročila za
storitve po omejenem postopku
Št. 719/02
Ob-83392
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, faks 01/522-27-64.
3. Vrsta in opis storitve ter sklic na vrsto storitve po prilogi 1A oziroma 1B Zakona o javnih naročilih: nujna popravila
in investicijsko vzdrževalna dela - Priloga 1B.
4. Če je predvidena oddaja sklopov naročila posebej, obseg sklopov in sprejemljivost ponudb za en sklop, več sklopov ali
za vse skupaj: oddaja je možna po sklopih
ali kot celota.
5. Kraj izvedbe: Klinični center Ljubljana – vsi objekti.
6. Sprejemljivost variantnih ponudb: ne.
7. Datum predvidenega začetka in dokončanja ali čas izvedbe: februar 2003,
za naslednja 3 leta.
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8. (a) Naslov službe in oseba, od katere se lahko zahteva razpisno dokumentacijo in dodatne informacije: Komercialni
sektor Kliničnega centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525 Ljubljana, I. nadstropje soba 40 - tajništvo, faks 01/522-27-64.
(b) Čas, v katerem se lahko prevzame
razpisno dokumentacijo: vsak delovni dan
med 9. in 12. uro, razpisna dokumentacija
je na voljo do 29. 1. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: 10.000 SIT na podračun
enotnega zakladniškega računa EZR pri
Upravi RS za javna plačila UJP številka
01100-6030277894, sklic na številko
0045-08-7599.
9. (a) Datum, do kdaj se sprejema prijave: 30. 1. 2003 do 10. ure.
(b) Naslov, kamor je potrebno predložiti prijavo: Komercialni sektor Kliničnega

ZJN-15.B
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila blaga
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila blaga
Št. 129/2002
Ob-83250
1. Naročnik: Vrtec Šentvid.
2. Naslov naročnika: Ulica pregnancev 6,
1210 Ljubljana Šentvid.
3. Datum izbire: 15. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: prehrambeno blago razvrščeno v naslednje sklope:
– mleko in mlečni izdelki - 4.348 kg in
24.279,20 l,
– meso in mesni izdelki - 6.386 kg,
– perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca - 3.318 kg,
– ribe in konzervirane ribe - 1.491,20 kg,
– zelenjava in suhe stročnice - 12.320 kg,
– krompir - 12.700 kg,
– jabolka - 7.500 kg,
– ostalo sveže in suho sadje 12.170 kg,
– zamrznjena zelenjava - 2.570 kg,
– konzervirana zelenjava in konzervirano
sadje - 4.419,50 kg,
– sadni sokovi in sirupi - 5.470 l,
– žita in mlevski izdelki - 2.160 kg,
– testenine - 1.140 kg,
– zmrznjeni izdelki iz testa - 1.850 kg,
– kruh in pečeno pekovsko pecivo 8.931,50 kg,
– slaščičarski izdelki in keksi - 839 kg,
– splošno prehrambeno blago 3.217,40 kg in 1.606 l.
Dobavna mesta: Vrtec Šentvid, enota Sapramiška, Ulica pregnancev 66, Ljubljana
Šentvid in enota Mravljinček, Martinova pot
16, Ljubljana Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ob zahtevani kakovosti: najnižja ponudbena cena, fiksnost cen in plačilni rok.
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centra Ljubljana, Poljanski nasip 58, 1525
Ljubljana, I. nadstropje - soba13.
10. Navedba finančnih zavarovanj za
resnost ponudbe, če bodo zahtevana: /
11. Pogoji financiranja in plačila in/ali
sklicevanje na določila v predpisih: v skladu z razpisno dokumentacijo.
12. Pravna oblika povezave skupine
ponudnikov v okviru ene ponudbe, potem
ko je ta izbrana kot najugodnejša
(47. člen Zakona o javnih naročilih): /
13. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik za ugotovitev finančne, poslovne
in tehnične usposobljenosti, poleg splošnih pogojev po 41. do 43. členu Zakona
o javnih naročilih: vsi dodatni pogoji navedeni v razpisni dokumentaciji.
14. (a) Ali je izvedba naročila te storitve
z zakonom, predpisi ali upravnimi odločbami rezervirana za posebno dejavnost: da.

(b) Navedba zakonov, predpisov in
upravnih odločb, ki zadevajo te vrste storitve: Zakon o graditvi objektov.
(c) Ali morajo pravne osebe navesti
imena in strokovne kvalifikacije osebja,
odgovornega za izvedbo storitve: da.
15. Datum, ko bodo kandidati predvidoma morali predložiti ponudbe in predvideni datum odločitve o sprejemu ponudbe: februar 2003.
16. Merila za ocenitev ponudb: najnižja cena.
17. Morebitne druge informacije o naročilu: /
18. Datum in številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 83 z dne
27. 9. 2002.
19. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 12. 2002.
Klinični center Ljubljana

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: (po sklopih):
– mleko in mlečni izdelki: Ljubljanske
mlekarne d.d., Tolstojeva 63, Ljubljana,
– meso in mesni izdelki: Litijska mesarija
d.d., Slatna 1, Šmartno,
– perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva
cesta 10, Ptuj,
– ribe in konzervirane ribe: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš,
– zelenjava in suhe stročnice: Mercator
d.d., Slovenčeva 24, Ljubljana,
– krompir: Kmetija Drešar Janez, Vesca 14, Vodice,
– jabolka: Kuk Janez, Tattenbachova 4,
Slovenske Konjice,
– ostalo sveže in suho sadje: D. Bulc&Co
d.n.o., Kolodvorska 16, Ljubljana,
– zamrznjena zelenjava: Brumec Ručigaj d.o.o., Testenova 55, Mengeš,
– konzervirana zelenjava in konzervirano
sadje: Rak’s, Preserje, Pelchova 65, Radomlje,
– sadni sokovi in sirupi: Mercator d.d.,
Slovenčeva 24, Ljubljana,
– žita in mlevski izdelki: Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– testenine: Žito prehrambena industrija
d.d., Šmartinska 154, Ljubljana,
– zamrznjeni izdelki iz testa: Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154,
Ljubljana,
– kruh in pečeno pekovsko pecivo: Žito
prehrambena industrija d.d., Šmartinska
154, Ljubljana,
– slaščičarski izdelki in keksi: Žito prehrambena industrija d.d., Šmartinska 154,
Ljubljana,
– splošno prehrambeno blago: Mercator d.d., Slovenčeva 24, Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: (po sklopih):
– mleko in mlečni izdelki: 4,173.647,37
SIT,
– meso in mesni izdelki: 7,991.651,80
SIT,
– perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca: 3,217.759 SIT,
– ribe
in
konzervirane
ribe:
1,034.981,50 SIT,
– zelenjava
in
suhe
stročnice:
2,479.236,50 SIT,

– krompir: 640.640 SIT,
– jabolka: 602.680 SIT,
– ostalo sveže in suho sadje:
3,118.317,13 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 592.464,25
SIT,
– konzervirana zelenjava in konzervirano
sadje: 1,189.980 SIT,
– sadni sokovi in sirupi: 1,353.300,43
SIT,
– žita in mlevski izdelki: 267.400 SIT,
– testenine: 470.170 SIT,
– zmrznjeni izdelki iz testa: 943.060 SIT,
– kruh in pečeno pekovsko pecivo:
2,106.050 SIT,
– slaščičarski izdelki in keksi: 736.180
SIT,
– splošno
prehrambeno
blago:
2,267.332,53 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 29.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: po sklopih:
– mleko in mlečni izdelki: 5,077.918,36
SIT, 4,173.647,37 SIT,
– meso in mesni izdelki: 7,991.651,80
SIT, 7,222.619,80 SIT,
– perutninsko meso, izdelki iz perutninskega mesa in jajca: 3,481.332 SIT,
3,217.759 SIT,
– ribe
in
konzervirane
ribe:
1,431.420,10 SIT, 951.762 SIT,
– zelenjava
in
suhe
stročnice:
3,001.327 SIT, 2,479.236,50 SIT,
– krompir: 768.000 SIT, 604.887,50
SIT,
– jabolka: 976.500 SIT, 600.000 SIT,
– ostalo sveže in suho sadje:
3,499.235,50 SIT, 3,008.497,50 SIT,
– zamrznjena zelenjava: 906.335,87
SIT, 573.430 SIT,
– konzervirana zelenjava in konzervirano
sadje: 1,215.502,66 SIT, 1,175.337,50 SIT,
– sadni sokovi in sirupi: 1,680.520,20
SIT, 1,353.300,43 SIT,
– žita in mlevski izdelki: 349.612,39 SIT,
267.400 SIT,
– testenine:
563.795,73
SIT,
408.124,92 SIT,
– zmrznjeni izdelki iz testa: 943.060 SIT,
816.869,38 SIT,
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– kruh in pečeno pekovsko pecivo:
2,222.480 SIT, 1,913.737,86 SIT,
– slaščičarski izdelki in keksi: 736.180
SIT, 656.475,94 SIT,
– splošno
prehrambeno
blago:
2,377.345,46 SIT, 2,267.332,53 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 12. 2002.
Vrtec Šentvid
Št. 1.7.5638/2002
Ob-83252
1. Naročnik: Slovenske železnice d.d.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 11,
1506 Ljubljana, tel. 01/29-14-336, telefaks 01/29-14-833.
3. Datum izbire: 21. 6. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
sklopi: A - papir, B - papirna galanterija, C pisala in drobni inventar, D - mape, registratorji in HPK program E - potrošni
material, F - računalni-potrošni material.
Lokacije Slovenskih železnic d.d., v Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– cena 92 točk,
– plačilni rok 5 točk,
– reference 3 točke.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
1. Mladinska knjiga Birooprema d.d.,
Dunajska 121, 1113 Ljubljana (sklopi: A,
B, C, D in F),
2. Mladinska knjiga Trgovina d.d., Slovenska 29, 1000 Ljubljana (sklop: E).
7. Pogodbena vrednost:
1. sklopi A, B, C, D in F: 57,709.728
SIT (z DDV),
2. sklop E: 2,587.367 SIT (z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. sklop
A:
19,833.975
SIT,
17,838.155,75 SIT, B: 1,662.755 SIT,
1,531.301 SIT, C: 3,714.797,40 SIT,
3,551.917,20 SIT, D: 10,939.432,90 SIT,
10,194.652 SIT, F: 22,190.110 SIT,
16,581.755,95 SIT;
2. sklop
E:
2,498.591,70
SIT,
2,156.139,50 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Slovenske železnice d.d.
Št. 404-08-17/2001-62
Ob-83265
1. Naročnik: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad
25, 1000 Ljubljana, telefaks 01/431-81-64.
3. Datum izbire:
Obvestilo o oddaji javnega naročila, št.
404-08-17/2002-49, z dne 3. 9. 2002.
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Pogodbe:
– sklop
I.:
Ecolab
d.o.o.,
404-09-315/2002-1 z dne 18. 10. 2002,
– sklop II.: Pan Goslar d.o.o.,
404-09-316/2002-1 z dne 18. 10. 2002,
– sklop
III.:
Ecolab
d.o.o.,
404-09-315/2002-1 z dne 18. 10. 2002,
– sklop
IV.:
Webo
d.o.o.,
404-09-314/2002-1 z dne 18. 10. 2002.
Sklep Državne revizijske komisije, s katerim se je zahtevek za revizijo za sklop V,
kot
neutemeljen
zavrnil,
št.
018-231/02-22-1882 z dne 4. 11. 2002.
Pogodba:
– sklop
V.:
Sava
Trade
d.d.,
404-09-335/2002-1 z dne 28. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
čistila, potrošni material in pripomočki za
čiščenje ter toaletno sanitarni material:
– sklop I.: sredstva za kuhinje,
– sklop II.: sredstva za objektno higieno,
– sklop III.: sredstva za pranje v pralnicah in ostalo tekstilno higieno,
– sklop IV.: pripomočki za vzdrževanje
higiene,
– sklop V.: higienska papirna konfekcija.
Kraj dobave so posamezne lokacije po
Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: edino merilo za dodelitev
naročila je bila skupna najnižja cena za posamezen sklop.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je naročilo dodeljeno:
– sklop I.: Ecolab d.o.o., Vajngerlova 4,
2000 Maribor,
– sklop II.: Pan Goslar d.o.o., Brest 4,
1292 Ig,
– sklop III.: Ecolab d.o.o., Vajgerlova 4,
2000 Maribor,
– sklop IV.: Webo d.o.o., Kardeljeva ploščad 11a, 1000 Ljubljana,
– sklop V.: Sava Trade d.d., Cesta v mestni log 90, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop I.: ca. 17,000.000 SIT,
– sklop II.: ca. 4,000.000 SIT,
– sklop III.: ca. 2,000.000 SIT,
– sklop IV.: ca. 11,000.000 SIT,
– sklop V.: ca. 26,000.000 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop I.: 1 ponudba,
– sklop II.: 8 ponudb,
– sklop III.: 1 ponudba,
– sklop IV.: 5 ponudb,
– sklop V.: 6 ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop I.: 16,085.247,60 SIT,
– sklop II.: 11,885.113,20 SIT,
3,988.259 SIT,
– sklop III.: 1,358.173,50 SIT,
– sklop IV.: 15,081.093,41 SIT,
10,999.830 SIT,
– sklop
V.:
30,264.000
SIT,
25,598.410 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za sklop I.: sredstva za kuhinje in
sklop III.: sredstva za pranje v pralnicah in
ostalo tekstilno higieno je bila usposobljenost priznana večim kandidatom, vendar je
bila kljub temu za omenjena sklopa naročniku predložena le ena ponudba, in sicer po-

djetja Ecolab d.o.o. Naročnik je ponudbo
natančno pregledal in ugotovil, da je pravilna. Nadalje je glede na pridobitev le ene
ponudbe izvedel povpraševanje na trgu, in
sicer je pridobil ponudbi ostalih usposobljenih kandidatov ter cene med seboj primerjal. Naročnik je po pregledu in primerjavi
ponudb pridobljeno ponudbo podjetja Ecolab d.o.o. označil za primerno.
11. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: št.
404-08-17/01-2, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 19 z dne 16. 3. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 12. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Št. 404-08-159/2002-11
Ob-83266
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, Ljubljana, tel. 01/ 433-11-11,
faks 01/431-81-64.
3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: tarče iz papirja in kartona, tarče iz
kovine in ostala potrošna učna sredstva.
Centralno skladišče MORS, Miheličeva
ul. b.š., Ljubljana – Šentvid.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
a) vrednost ponudbe – utež 0,80,
b) dobavni rok – utež 0,20.
Ponudba podjetja Mladinska knjiga Birooprema d.d., Dunajska 121, Ljubljana, je
dosegla največje število točk, in sicer 100
točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Mladinska knjiga Birooprema d.d., Dunajska c. 121, 1000 Ljubljana, za tarče iz papirja in kartona.
7. Pogodbena vrednost: okvirna pogodbena vrednost 6,056.530 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,469.560 SIT, 6,056.530 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: za nakup tarč iz kovine in ostalih
učnih sredstev ponudnik ni bil izbran.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 12. 2002.
Ministrstvo za obrambo
Št. 029/2002
Ob-83267
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 11. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: postprodukcijska digitalna audio mešalna miza.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena 50%, tehnična ustreznost sistema 30%, servis 10%,
odobreni odstotek popusta na cenik rezervnih delov 5%, cena “košarice“ rezervnih
delov 5%.
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6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Silicon računalniške rešitve d.o.o., Parmova 53, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 200.826,24
EUR, CIP Ljubljana.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 200.826,24 EUR, 195.995 EUR.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ponudba ponudnika Studer Professional Audio AG je bila nepravočasna. Ponudba ponudnika Avtotehna Glasbila d.o.o.
je bila tehnično neustrezna.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 12. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 032/2002
Ob-83268
1. Naročnik: Radiotelevizija Slovenija,
javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Datum izbire: 29. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: plazma video monitorji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ekonomska cena 50%, tehnična ustreznost 50%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: TSE d.o.o., Tržaška
126, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 25.429 EUR,
CIP Ljubljana.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31.003 EUR, 25.429 EUR.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 12. 2002.
Radiotelevizija Slovenija, javni zavod
Št. 105805
Ob-83270
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00;
faks 03/896-11-27; e-mail: glavni@kp-velenje.si.
3. Datum izbire: 27. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vozilo za čiščenje kanalizacijskih cevi in črpanje fekalij z nadgradnjo. Dobava na naslovu naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena 70%,
– garancijski rok 20%,
– rok plačila 6%,
– dodatne ugodnosti 4%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avto Celje d.d., Ljubljanska cesta 11, 3001 Celje.
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7. Pogodbena vrednost: 45,247.968
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 51,960.000 SIT, 45,247.968 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 81 z dne 20. 9.
2002, Ob-77472.
13. Številka objave predhodnega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije /:
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 12. 2002.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Št. 105805
Ob-83272
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00;
faks 03/896-11-27; e-mail: glavni@kp-velenje.si.
3. Datum izbire: 27. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: samonakladalno vozilo za odvoz kontejnerjev z nadgradnjo. Dobava na naslovu naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena 70%,
– garancijski rok 20%,
– rok plačila 6%,
– dodatne ugodnosti 4%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avto Celje, d.d., Ljubljanska cesta 11, 3001 Celje, za šasijo,
Atrik d.o.o., Litijska cesta 261, Ljubljana, za
nadgradnjo.
7. Pogodbena vrednost: 10,901.280
SIT za šasijo, 12,652.261,20 SIT za nadgradnjo.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,547.588 SIT; 23,629.705,20
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 81 z dne 20. 9.
2002, Ob-77473.
13. Številka objave predhodnega
razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 12. 2002.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Št. 105805
Ob-83275
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00;
faks 03/896-11-27; e-mail: glavni@kp-velenje.si.
3. Datum izbire: 23. 10. 2002.

4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: gradbeni stroj – minibager z dodatno opremo in prikolico. Dobava na naslovu naročnika.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
a) pri opciji gotovinskega plačila:
– ponudbena cena 70%,
– garancijski rok 20%,
– rok plačila 6%,
– dodatne ugodnosti 4%;
b) pri opciji plačila s 36 mesečnim leasingom:
– ponudbena cena 75%,
– garancijski rok 20%,
– dodatne ugodnosti 5%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MACO – SL d.o.o.,
Mednarodni prehod 1, 5290 Šempeter pri
Gorici.
7. Pogodbena vrednost: 15,246.904,80
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 15,543.354 SIT; 9,957.925,20
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka v Uradnem
listu Republike Slovenije, če je bil objavljen: Uradni list RS, št. 81 z dne 20. 9.
2002, Ob-77474.
13. Številka objave predhodnega razpisa v Uradnem listu Republike Slovenije:
/
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 12. 2002.
Komunalno podjetje Velenje, d.o.o.
Št. 3404
Ob-83273
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/28-11-301, e-pošta: jpk@komunala-kranj.si.
3. Datum izbire: 18. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop I: sistem za elektroenergetsko izrabo deponijskega plina na odlagališču odpadkov Tenetiše pri Kranju,
– sklop II: sistem za elektroenergetsko izrabo plina iz anaerobne presnove
blata na Centralni čistilni napravi Kranj.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: strošek izvedbe in rednega
delovanja sistema preračunan na enoto proizvedene električne energije (SIT/kWh).
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop I: Rudis d.d., Trg revolucije 25b,
1420 Trbovlje,
– sklop II: INEA d.o.o., Ljubljanska cesta 80, 1230 Domžale.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop I: 117,592.042,80 SIT (vključno z DDV),
– sklop II: 45,524.893,20 SIT (vključno
z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb:
– sklop I: šest ponudb,
– sklop II: pet ponudb.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop
I:
122,364.000
SIT;
98,051.865,60 SIT (vključno z DDV),
– sklop II: 55,363.757,50 SIT;
33,840.000 SIT (vključno z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 12. 2002.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-83280
1. Naročnik: Onkološki inštitut Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Zaloška 2, 1000
Ljubljana, tel. 01/431-72-76, faks
01/432-10-76.
3. Datum izbire: 19. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: sukcesivna dobava živil po skupinah:
1. kruh in pekovsko pecivo,
2. presno meso-perutnina,
3. mesni izdelki iz piščančjega in puranjega mesa;
dobava: kuhinja Onkološkega inštitut
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skupini živil: kruh in pekovsko pecivo ter mesni izdelki iz piščančjega in
puranjega mesa sta bili ocenjeni po merilih:
ponudbena cena 60%, kvaliteta živil 40%.
Skupina živil: presno meso-perutnina je
bila ocenjena po merilu: ponudbena cena
(100%). Naročnik je izbral ponudnika, katerega ponudba je bila na podlagi meril ocenjena kot najugodnejša. Za skupino kruh in
pekovsko pecivo ponudnik ni bil izbran, ker
naročnik ni pridobil dveh samostojnih pravilnih ponudb od dveh različnih ponudnikov.
Javni razpis za to skupino živil se ponovi.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: za skupino: kruh in
pekovsko pecivo: ponudnik ni bil izbran,
javni razpis se ponovi; za skupino: presno
meso - perutnina: Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10; Ptuj, v vrednosti
5,247.126,50 SIT; za skupino: mesni izdelki iz piščančjega in puranjega mesa:
Perutnina Ptuj d.d., Potrčeva cesta 10;
Ptuj, v vrednosti 1,140.489,60 SIT.
7. Pogodbena vrednost: ni določena,
ker gre za sukcesivne dobave živil na podlagi trenutnih potreb naročnika.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. kruh in pekovsko pecivo: 4,970.236
SIT,
2. presno meso - perutnina: 5,426.116
SIT, 5,247.126,50 SIT;
3. mesni izdelki iz piščančjega in puranjega mesa: 1,140.489,60 SIT, 989.574
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ur. l. RS, št. 50 z dne 7. 6. 2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 12. 2002.
Onkološki inštitut Ljubljana

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 12. 2002.
Agencija RS za okolje

Št. 5042/02
Ob-83294
1. Naročnik: Javno komunano podjetje
Prodnik, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Savska 34, 1230
Domžale, tel. 01/72-95-440.
3. Datum izbire: 15. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava tovornega vozila za pobiranje in odvoz odpadkov.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena vrednost, izpolnjevanje dodatnih tehničnih zahtev, garancija, rok dobave, plačilni pogoji.
Izbran je bil ponudnik z doseženim maksimalnim številom točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MAN Gospodarska vozila d.o.o., Brnčičeva 35, 1231 Ljubljana Črnuče.
7. Pogodbena vrednost: 24,208.850
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 24,250.000 SIT, 22,190.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 12. 2002.
Javno komunalno podjetje
Prodnik, d.o.o.

Št. 400-06-4/2002
Ob-83317
1. Naročnik: Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogodbe 30. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup specialne računalniške opreme – strežnika za računanje meteorološkega modela Aladin.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanega blaga, preseganje zahtevane hitrosti izvajanja modela, garancijski rok; izbrani ponudnik je v postopku ocenjevanja dosegel
višje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Xenya, d.o.o., Celovška c. 172, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 14,340.840SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,716.554 SIT z DDV;
14,340.840 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 12. 2002.
Agencija RS za okolje

Št. 400-06-1/2002
Ob-83316
1. Naročnik: Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-40-00, faks
01/478-40-52.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogodbe 30. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup računalniške opreme – podatkovnih strežnikov in grafične postaje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanega blaga, garancijski rok, dobavni rok,
ustreznost tehničnim zahtevam razpisa; izbrani ponudnik je v postopku ocenjevanja
dosegel višje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Xenya, d.o.o., Celovška c. 172, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 10,798.800
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 14,850.000 SIT z DDV; 10,798.800 z
DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Št. 32/2002
Ob-83319
1. Naročnik: Snaga, javno podjetje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Nasipna 64, 2000
Maribor,
faks
02/33-27-661,
tel.
02/33-13-551.
3. Datum izbire: 14. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: komunalni traktor za zimsko službo
– 1 kos, Maribor.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izpolnjevanje tehničnih zahtev 40%, cena 30%, servis 10%, reference 10%, garancija 5%, dobavni pogoji 5%;
izbran je bil ponudnik, ki je po opravljenem
točkovanju in ponderiranju zbral največ točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Agrotex d.o.o., Lackova 42/a, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 17,126.722,50
SIT z vključenim DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 18,105.623 SIT z vključenim DDV,
17,126.722,50 SIT z vključenim DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
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12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 12. 2002.
Snaga, javno podjetje d.o.o., Maribor
Št. 5056/2002-9
Ob-83352
1. Naročnik: Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ponoviška cesta
15, 1270 Litija.
3. Datum izbire: 12. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: vozilo za pobiranje in odvoz odpadkov z nadgradnjo, prostornine 15 m3,
fco naročnik, Ponoviška cesta 15, Litija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika temelji na uporabi meril, ki
so bila določena v razpisni dokunetaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: MAN Gospodarska vozila Slovenije d.o.o., Brnčičeva cesta 35,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 33,509.326
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 33,509.326 SIT, 30,748.862,23
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 12. 2002.
Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko
podjetje Litija d.o.o.
Št. 712/02
Ob-83396
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/522-27-64.
3. Datum izbire: 29. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava pisarniškega materiala:
I. sklop: pisarniški pribor,
II. sklop: etikete,
III. sklop: kuverte,
IV. sklop: mape,
V. sklop: papir,
VI. sklop: registratorji,
VII. sklop: svinčniki,
VIII. sklop: zvezki,
IX. sklop: obrazci - tiskovine,
X. sklop: barve in trakovi za tiskalnike,
kopirne stroje in fakse,
za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
1. ponudbena cena 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
I. sklop: pisarniški pribor: Extra - Lux
d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,
II. sklop: etikete: Extra - Lux d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,
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III. sklop: kuverte: Extra - Lux, d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,
IV. sklop: mape: Extra - Lux d.o.o., Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,
V. sklop: papir: Extra - Lux d.o.o., Cesta
na Brdo 49, 1000 Ljubljana,
VI. sklop: registratorji: Extra - Lux d.o.o.,
Cesta na Brdo 49, 1000 Ljubljana,
VII. sklop: svinčniki: DZS, založništvo in
trgovina d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana,
VIII. sklop: zvezki: DZS, založništvo in
trgovina d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana,
IX. sklop: obrazci - tiskovine: DZS, založništvo in trgovina d.d., Mali trg 6, 1538
Ljubljana,
X. sklop: barve in trakovi za tiskalnike,
kopirne stroje in fakse: DZS, založništvo in
trgovina d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
I. sklop: pisarniški pribor: 5,695.196,40
SIT z DDV,
II. sklop: etikete: 7,194.038,40 SIT z
DDV,
III. sklop: kuverte: 3,350.526 SIT z DDV,
IV. sklop: mape: 2,965.404 SIT z DDV,
V. sklop: papir: 18,167.055,60 SIT z
DDV,
VI. sklop: registratorji: 2,634.060 SIT z
DDV,
VII. sklop: svinčniki: 5,506.772,50 SIT
z DDV,
VIII. sklop: zvezki: 1,059.082,73 SIT z
DDV,
IX. sklop: obrazci - tiskovine:
2,307.466,28 SIT z DDV
X. sklop: barve in trakovi za tiskalnike,
kopirne stroje in fakse: 36,524.207,56 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
I. sklop: pisarniški pribor: tri,
II. sklop: etikete: tri,
III. sklop: kuverte: tri,
IV. sklop: mape: tri,
V. sklop: papir: štiri,
VI. sklop: registratorji: štiri,
VII. sklop: svinčniki: tri,
VIII. sklop: zvezki: štiri,
IX. sklop: obrazci - tiskovine: tri,
X. sklop: barve in trakovi za tiskalnike,
kopirne stroje in fakse: štiri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
I. sklop: pisarniški pribor: 6,649.995,38
SIT z DDV; 5,695.196,40 SIT z DDV,
II. sklop: etikete: 8,951.628,40 SIT z
DDV; 7,194.038,40 SIT z DDV,
III. sklop: kuverte: 3,982.545,20 SIT z
DDV; 3,350.526 SIT z DDV,
IV. sklop: mape: 4,022.244 SIT z DDV;
2,965.404 SIT z DDV,
V. sklop: papir: 19,623.090 SIT z DDV;
18,167.055,60 SIT z DDV,
VI. sklop: registratorji: 3,127.984,20 SIT
z DDV; 2,634.060 SIT z DDV,
VII. sklop: svinčniki: 5,577.324 SIT,
5,506.772,50 SIT z DDV,
VIII. sklop: zvezki: 1.526.808 SIT z DDV;
1,059.082,73 SIT z DDV,
IX.
sklop:
obrazci
tiskovine:
4,688.955,95 SIT z DDV; 2,307.466,28
SIT z DDV,
X. sklop: barve in trakovi za tiskalnike,
kopirne stroje in fakse: 42,009.987 SIT z
DDV; 36,524.207,56 SIT z DDV.

11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 20 z dne 8. 3. 2002, Ob-65261.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 08401-1/2002
Ob-83397
1. Naročnik: Mestna občina Murska Sobota.
2. Naslov naročnika: Kardoševa 2,
9000 Murska Sobota, faks 530-33-25.
3. Datum izbire: 16. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: notranja oprema nove pokrajinske
in študijske knjižnice v Murski Soboti:
– sklop 1: oprema za postavitev gradiva,
– sklop 2: oprema za uporabnike in delavce knjižnice,
– sklop 3: oprema po naročilu,
– sklop 4: oprema za pomožne prostore
in ostala pomožna oprema,
– sklop 5: oprema za varovanje gradiva
in reaktiviranje gradiva,
– sklop 6: tehnična oprema:
a) varnostna oprema,
b) računalniška oprema,
c) audio-video naprave,
d) dvigalo,
e) komunikacijske naprave,
f) druga tehnična oprema.
Ponudnik je lahko dal ponudbo za celoto, posamezni sklop ali pri sklopu 6 tudi za
posamezni podsklop.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena 60%, reference, garancija in funkcionalne lastnosti od sklopa 1-4.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1: Tim Maribor d.o.o., Pekel
32d, 2211 Pesnica pri Mariboru,
– sklop 2: Tim Maribor d.o.o., Pekel
32d, 2211 Pesnica pri Mariboru,
– sklop 3: Tim Maribor d.o.o., Pekel
32d, 2211 Pesnica pri Mariboru,
– sklop 4: Atlas oprema d.o.o., Samova
12a, 1000 Ljubljana,
– sklop 5: Zelinka & sinovi, Zastopanje
in trgovina d.o.o., Linhartova 7, 1000 Ljubljana,
– sklop 6: tehnična oprema:
a) Komin inženiring d.o.o., Pod hribom
55, 1000 Ljubljana,
b) Komin inženiring d.o.o., Pod hribom
55, 1000 Ljubljana,
c) Lesnina inženiring d.d., Parmova 53,
1000 Ljubljana,
d) Komin inženiring d.o.o., Pod hribom
55, 1000 Ljubljana,
e) se ni oddal,
f) Komin inženiring d.o.o., Pod hribom
55, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1: 76,495,452 SIT,
– sklop 2: 17,806.404 SIT,
– sklop 3: 11,711.640 SIT,
– sklop 4: 5,624.760 SIT,
– sklop 5: 18,463.496,40 SIT,
– sklop 6:
a) 1,022.400 SIT,
b) 11,922.840 SIT,
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c) 2,361.740,16 SIT,
d) 8,250.000 SIT,
e) se ni oddal,
f) 1,087.867 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1: 5,
– sklop 2: 4,
– sklop 3: 5,
– sklop 4: 4,
– sklop 5: 4,
– sklop 6.a: 2,
– sklop 6.b: 3,
– sklop 6.c: 3,
– sklop 6.d: 3,
– sklop 6.e: 3,
– sklop 6.f: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop 1: 149,767.223 SIT, 64,826.520
SIT,
– sklop 2: 31,986.115 SIT, 17,435.520
SIT,
– sklop 3: 26,001.720 SIT, 11,711.640
SIT,
– sklop 4: 10,201.800 SIT, 5,036.280
SIT,
– sklop
5:
35,079.038
SIT,
22,621.918 SIT,
– sklop 6.a: 1,078.440 SIT, 1,022.400
SIT,
– sklop
6.b:
18,652.800
SIT,
11,922.840 SIT,
– sklop 6.c: 2,785.800 SIT, 2,361.740
SIT,
– sklop 6.d: 20,100.000 SIT, 8,520.000
SIT,
– sklop 6.f: 2,715.960 SIT, 930.307
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Ob-74382.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Mestna občina Murska Sobota
Št. 711/02
Ob-83401
1. Naročnik: Klinični center Ljubljana.
2. Naslov naročnika: Klinični center
Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
faks 01/542-79-75, tel. 01/522-22-71.
3. Datum izbire: 30. 10. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: nakup računalniške opreme:
1. sklop: namizni računalniki -175 kos,
2. sklop: prenosni računalniki -15 kos,
3. sklop: tiskalniki - 100 kos,
za potrebe Kliničnega centra Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: 1. in 3. sklop: ponudbena
cena - 85%, 2. sklop: ponudbena cena 100%.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– 1. in 3. sklop: ASK – PRO, d.o.o,
1000 Ljubljana, Glonarjeva 1,
– 2. sklop: ITS Intertrade sistemi, 1000
Ljubljana, Leskoškova 6.
7. Pogodbena vrednost:
– 1. sklop: namizni računalniki:
39,067.152 SIT z DDV,
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– 2. sklop: prenosni računalniki:
7,108.200 SIT z DDV,
– 3. sklop: tiskalniki: 7,729.281,60 SIT
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1 sklop: 44,919.000 SIT brez DDV;
32,555.960 SIT brez DDV,
– 2. sklop: 7,516.500 SIT brez DDV;
5,923.500 SIT brez DDV,
– 3. sklop: 21,543.500 SIT brez DDV;
6,250.000 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 9. 2002.
Klinični center Ljubljana
Št. 16/3697/2002
Ob-83404
1. Naročnik: Elektro-Slovenija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, tel. 01/474-23-11.
3. Datum izbire: 28. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava kartuš, tonerjev in trakov za
računalnike po omejenem postopku.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Pavlin, d.o.o., Grič 9,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 7,445.863,78
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 9,863.483,12 SIT, 7,445.863,78 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 71 z dne 27. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Elektro - Slovenija, d.o.o.
Sektor za poslovno informatiko
Ob-83409
1. Naročnik: Center šolskih in obšolskih
dejavnosti.
2. Naslov naročnika: Frankopanska 9,
1000 Ljubljana, tel. 01/23-48-600, faks
01/23-48-630.
3. Datum izbire: 30. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
dobava čistil po organizacijskih enotah.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Johnson Diversey
d.o.o., Linhartova 15, Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 4,306.515,92
SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /

9. Število prejetih ponudb: 6.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,377.458,91 SIT in 4,306.515,92
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 59 z dne 5. 7. 2002,
Ob-73348.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Center šolskih in obšolskih dejavnosti
Št. 853/02
Ob-83417
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78-00-200, e-mail: uprava@pb-vojnik.si.
3. Datum izbire: 2. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: čistilna in pralna sredstva:
1. čistilna sredstva,
2. papirna konfekcija,
3. vreče polietilen,
4. pralna sredstva,
za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 5.
2003, Psihiatrična bolnišnica Vojnik.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– 1. skupina: Sava Trade d.d., Cesta v
Mestni log 90, 1000 Ljubljana,
– 2. skupina: Vafra Commerce d.o.o.,
Griže 125, 3302 Griže,
– 3. skupina: Bodo, Bojan Dolinšek s.p.,
Polzela 42/b, 3313 Polzela,
– 4. skupina: Makom, Krenker Maksimiljan s.p., Špeglova 16, 3320 Velenje.
7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 3,940.013,04 SIT,
– 2. skupina: 1,641.697,40 SIT,
– 3. skupina: 702.300 SIT,
– 4. skupina: 647.268,30 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. skupina: 5,
– 2. skupina: 7,
– 3. skupina: 5,
– 4. skupina: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1. skupina: 6,948.983,58 SIT,
3,940.013,04 SIT,
– 2. skupina: 2,659.420,80 SIT,
1,641.697,40 SIT,
– 3. skupina: 823.152 SIT, 702.300 SIT,
– 4. skupina: 1,134.620,40 SIT,
647.268,30 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
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Št. 854/02
Ob-83418
1. Naročnik: Javni zavod Psihiatrična
bolnišnica Vojnik.
2. Naslov naročnika: Celjska cesta 37,
3212 Vojnik, tel. 03/78-00-100, faks
03/78 00 200, e-mail:uprava@pb-vojnik.si.
3. Datum izbire: 3. 12. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: živila in material za prehrano:
1. južno sadje,
2. domače sadje,
3. zelenjava,
za obdobje od 1. 1. 2003 do 28. 2.
2003,
4. kruh in pekovsko pecivo,
5. meso in mesni izdelki,
6. jajca,
7. mlevski izdelki in testenine,
8. splošno prehrambeno blago,
9. mleko in mlečni izdelki,
10. čaji,
11. zmrznjena zelenjava in zmrznjeni izdelki,
za obdobje od 1. 1. 2003 do 31. 5.
2003; kraj dobave: Psihiatrična bolnišnica
Vojnik in delovna enota Ravne.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja skupna vrednost ponudbenega predračuna za posamezno skupino.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– 1. skupina: Era d.d. Velenje, Prešernova 10, 3320 Velenje,
– 2. skupina: Era d.d. Velenje, Prešernova 10, 3320 Velenje,
– 3. skupina: Era d.d. Velenje, Prešernova 10, 3320 Velenje,
– 4. skupina: Pekarska družba Savinjski
kruhek, Šlandrov trg 35, 3310 Žalec,
– 5. skupina: Kmetijska zadruga Laško
z.o.o., Kidričeva 2, 3270 Laško,
– 6. skupina: Kmetija Marije in Mirka Kaučič, Gornji Ivanjci 21, 9245 Spodnji Ivanjci,
– 7. skupina: Era d.d. Velenje, Prešernova 10, 3320 Velenje,
– 8. skupina: Era d.d. Velenje, Prešernova 10, 3320 Velenje,
– 9. skupina: Mlekarna Celeia d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče,
– 10. skupina: Era d.d. Velenje, Prešernova 10, 3320 Velenje,
– 11. skupina: Mlekarna Celeia d.o.o.,
Arja vas 92, 3301 Petrovče.
7. Pogodbena vrednost:
– 1. skupina: 793.276,05 SIT,
– 2. skupina: 1,093.029 SIT,
– 3. skupina: 5,515.650,67 SIT,
– 4. skupina: 2,792.589 SIT,
– 5. skupina: 9,464.315,20 SIT,
– 6. skupina: 810.678,00 SIT,
– 7. skupina: 1,379.511,46 SIT,
– 8. skupina: 11,555.017,62 SIT,
– 9. skupina: 5,633.968,01 SIT,
– 10. skupina: 773.171,90 SIT,
– 11. skupina: 993.866 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– 1. skupina: 2,
– 2. skupina: 2,
– 3. skupina: 2,
– 4. skupina: 2,
– 5. skupina: 4,
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– 6. skupina: 2,
– 7. skupina: 2,
– 8. skupina: 3,
– 9. skupina: 2,
– 10. skupina: 2,
– 11. skupina: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 1. skupina: 872.470,20 SIT,
793.276,05 SIT,
– 2. skupina: 1,339.475,90 SIT,
1,093.029 SIT,
– 3. skupina: 5,611.655,76 SIT,
5,515.650,67 SIT,
– 4. skupina: 3,310.316,10 SIT,
2,792.589 SIT,
– 5. skupina: 10,222.772,08 SIT,
9,464.315,20 SIT,
– 6. skupina: 838.402,72 SIT, 810.678
SIT,
– 7.
skupina:
1,431.401
SIT,
1,379.511,46 SIT,
– 8. skupina: 11,752.242 SIT,
11,555.017,62 SIT,
– 9. skupina: 5,931.768,96 SIT,
5,633.968,01 SIT,
– 10.
skupina:
779.150
SIT,
773.171,90 SIT,
– 11. skupina: 1,020.101,68 SIT,
993.866 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Ur. l. RS,
št. 74 z dne 21. 9. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Psihiatrična bolnišnica Vojnik
Št. 10045/02
Ob-83420
1. Naročnik: Podjetje za vzdrževanje avtocest d.o.o.
2. Naslov naročnika: Grič 54, 1117
Ljubljana, faks 01/51-88-303.
3. Datum izbire: 7. 8. 2002 in 11. 9.
2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave:
– sklop 1 – bloki in zvezki – po specifikaciji v predračunu,
– sklop 2 – pisala – po specifikaciji v
predračunu,
– sklop 3 – kuverte – po specifikaciji v
predračunu,
– sklop 4 – registratorji, etikete, mape – po specifikaciji v predračunu,
– sklop 5 – obrazci - tiskovine – po
specifikaciji v predračunu,
– sklop 6 – papir – po specifikaciji v
predračunu,
– sklop 7 – lepila in lepilni trakovi –
po specifikaciji v predračunu,
– sklop 8 – tonerji, črnila, trakovi – po
specifikaciji v predračunu,
– sklop 9 – ostalo potrošno blago –
po specifikaciji v predračunu,
poslovne enote – ac baze v Republiki
Sloveniji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, rok dobave, plačilni
pogoji, garancijska doba, poprodajne storitve in tehnična pomoč. Teža in način uporabe meril so bila podana v razpisni dokumentaciji.

6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno:
– sklop 1, 3, 4, 7, 9 – MK biro oprema
d.d., Dunajska c. 181, 1000 Ljubljana,
– sklop 2, 5, 6 – DZS založništvo in
trgovina d.d., Mali trg 6, 1538 Ljubljana,
– sklop 8 – Impulz servis d.o.c., Prebačevo 52b, 4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop 1, 3, 4, 7, 9 – 4,945.497,35
tolarjev,
– sklop 2, 5, 6 – 4,801.320,45 tolarjev,
– sklop 8 – 7,479.676,80 tolarjev.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– za sklope od 1 do 7 in sklop 9 – dve,
– za sklop 8 – tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– za sklop 1, 3, 4, 7, 9 – 4,506.491,92
tolarjev; 4,121.247,79 tolarjev,
– za sklop 2, 5, 6 – 3,715.655,64 tolarjev; 3,474.748,33 tolarjev,
– za sklop 8 – 6,675.618,37 tolarejv;
6,233.064 tolarjev.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Podjetje
za vzdrževanje avtocest d.o.o.
Št. 5057/2002-9
Ob-83480
1. Naročnik: Javno podjetje Komunalno
stanovanjsko podjetje Litija d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ponoviška cesta
15, 1270 Litija.
3. Datum izbire: 4. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: traktor pogon 4x4, moč motorja 74
Kw (100 KM), fco naročnik, Ponoviška
cesta 15, Litija.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika temelji na uporabi meril, ki so bila določena v razpisni dokumentaciji.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Interexport, Mednarodna trgovina d.o.o., Dunajska 139, 1000
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 16,020.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 16,020.000 SIT, 9,448.500 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 12. 2002.
Javno podjetje
Komunalno stanovanjsko podjetje
Litija d.o.o.
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Št. 961-12/02
Ob-83644
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje.
2. Naslov naročnika: Glinška ulica 12,
1000 Ljubljana, tel. 01/200-23-50, faks
01/425-98-23.
3. Datum izbire: 28. 8. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava službenih avtomobilov za potrebe Zavoda RS za zaposlovanje (4 kosi). Kraj dobave Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbe so točkovane za
vsak sklop (tip avtomobila) posebej, kot je
navedeno v razpisni dokumentaciji. Izbrani
ponudnik je v obeh sklopih (A in B) dosegel
najvišje število točk.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Avtohiša Real, d.o.o.
Ljubljana, Vodovodna 93.
7. Pogodbena vrednost:
– sklop A: 7,410.162 SIT + DDV,
– sklop B: 1,891.681,28 SIT + DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– sklop A: 8,917.388,47 SIT + DDV,
6,248.460,38 SIT + DDV,
– sklop B: 1,929.603,03 SIT + DDV,
1,845.256,55 SIT + DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 12. 2002.
Zavod RS za zaposlovanje

Ob-83781
1. Naročnik: Zdravstveni dom Celje,
Gregorčičeva 5, 3000 Celje.
2. Naslov naročnika: Zdravstveni dom
Celje, Gregorčičeva 5, 3000 Celje, tel.
03/54-34-520; faks 03/54-413-56, e-mail: nada. martincic@zd-celje.si.
3. Datum izbire: 15. 11. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: dobava in montaža mamografskega
aparata s pripadajočo opremo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni pogoji, garancija, reference, servis.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Siemens, Trgovsko in
storitveno podjetje d.o.o., Dunajska 22,
1511 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 36,260.476,20
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,523.656 SIT, 36,260.476,20 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 86 z dne 18. 10. 2002, Ob-79216.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Zdravstveni dom Celje

Št. 2002/1
Ob-83648
1. Naročnik: Stanovanjski sklad Občine
Slovenske Konjice.
2. Naslov naročnika: Stanovanjski sklad Občine Slovenske Konjice, Stari trg 29,
3210 Slovenske Konjice.
3. Datum izbire: 4. 9. 2002.
4. Vrsta in količina blaga ter kraj dobave: ekstra lahko kurilno olje, Slovenske
Konjice, Loče, Vitanje, Zreče.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: popust, finančna usposobljenost, tehnična usposobljenost.
6. Ime in naslov dobavitelja, ki mu je
naročilo dodeljeno: Petrol d.d., Dunajska
cesta 50, 1527 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 39,070.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 41,795.000 SIT, 39,070.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 10. 7. 2002.
Stanovanjski sklad
Občine Slovenske Konjice

Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila gradnje

ZJN-15.G
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila gradenj
Št. 41405/00105/2002 2000 01 Ob-83246
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem, Materialno tehnična
služba, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
22-01-359.
3. Datum izbire: 7. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preureditev sanitarij in
hodnikov v pritličju objekta Mestne občine Maribor, Ul. heroja Staneta 1 v Mariboru.
Kraj izvedbe: Maribor, Ul. heroja Staneta 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IMO Biro, d.o.o., Partizanska 3, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 33,858.981,60
SIT z vključenim DDV.

8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 90%.
9. Število prejetih ponudb: 9.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,499.801,19 SIT z DDV,
33,858.981,60 SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 12. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 682/02
Ob-83249
1. Naročnik: KSP Hrastnik, d.d.
2. Naslov naročnika: Cesta 3. julija 7,
1430 Hrastnik, faks 03/56-44-000, e-mail: zorka. majes@siol.net, 03/56-42-310.
3. Datum izbire: 11. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: pripravljalna dela za izgradnjo II. faze deponije Unično.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Rudis, d.d., Trg revolucije 25b, Trbovlje.
7. Pogodbena
vrednost:
105,350.853,54 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 141,112.359,36 SIT, 105,350.853,54
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
KSP Hrastnik, d.d.
Ob-83264
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.
3. Datum izbire: 12. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izdelava lokacijske (LD)
in projektne dokumentacije (PGD, PZI)
in pridobitev vseh soglasij za obnovo
kanalizacije Šmarška cesta in za obnovo vodovoda na območju Šmartno-Selo.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila: najugodnejša ponudba je najcenejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: IBE d.d., Hajdrihova 4,
1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 11,868.240
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: tri.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 13,020.000 SIT, 11,868.240 SIT.
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11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 17 z dne 9. 3. 2001.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
Št. 41405/11/2001 200 01 Ob-83288
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za gospodarjenje
s poslovnimi in upravnimi prostori ter premičnim premoženjem, Materialno tehnična
služba, 2000 Maribor.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor, tel. 22-010, faks
2201-359.
3. Datum izbire: 27. 3. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj:
gradbena in obrtniška dela druge faze
obnove I. etaže in dela mansarde objekta na Zagrebški cesti 18 v lasti Mestne
občine Maribor.
5. Kraj izvedbe: Maribor, Zagrebška cesta 18.
6. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev: najnižja cena.
7. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Granit d.d., Slovenska
Bistrica.
8. Pogodbena vrednost: 30,196.542
SIT z vključenim DDV.
9. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 81,43%.
10. Število prejetih ponudb: 6.
11. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 36,881.184 SIT z DDV,
30,196.542 SIT z DDV.
12. Morebitne druge informacije o naročilu: /
13. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
14. Številka objave predhodnega razpisa: /
15. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 12. 2002.
Mestna občina Maribor
Št. 400-07-8/2002
Ob-83315
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za okolje.
2. Naslov naročnika: MOP, Agencija RS
za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 6. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: protipoplavna ureditev
leve brežine Selške Sore v Škofji Loki
pod Šeširjevim jezom.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena razpisanih
del, referenčna dela ponudnika samo za
področje razpisanih del in samo za obdobje
zadnjih 8 dopolnjenih in tekočega leta; izbrani ponudnik je v postopku ocenjevanja
dosegel višje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vodnogospodarsko podjetje Kranj d.d., Ulica Mirka Vadnova 5,
4000 Kranj.
7. Pogodbena vrednost: 21,419.909,40
SIT z DDV.
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8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,031.978,16 SIT z DDV,
21,419.909,40 SIT z DDV.
11. Morebitne druge pomembnejše informacije o postopku izbire izvajalca: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 5. 12. 2002.
MOP, Agencija RS za okolje
Ob-83356
1. Naročnik: Občina Vrhnika.
2. Naslov naročnika: Tržaška 1, 1360
Vrhnika,
tel.
01/75-05-121,
01/75-53-103, komunalne.obcina@vrhnika.si.
3. Datum izbire: 8. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: strojna oprema za PBMV
ter elektro in vodovodni priključek, Vrhnika-Lošca.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena (70%), reference (20%), garancija (10%). Izbrani ponudnik je bil izbran na podlagi največjega
števila zbranih točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Gradišče d.o.o. Cerknica, Cesta 4. maja 80, 1380 Cerknica.
7. Pogodbena
vrednost:
74,845.506,60 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 82,579.687,14 SIT, 72,661.803,10
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Občina Vrhnika
Št. 18/3691/2002
Ob-83405
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-24-42.
3. Datum izbire: 29. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: več dela in poznejša
dela za prenovo drugega, tretjega in
četrtega nadstropja stavbe RCV (republiški center vodenja), Hajdrihova 2,
Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na osnovi 110. člena ZJN-1
oddaja naročila brez predhodne objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Energoplan, d.d., Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 42,274.857,55
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 42,274.857,55 SIT, 42,274.857,55
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 12. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
GJS Upravljanje prenosnega omrežja
Št. 133/02
Ob-83425
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 29. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: sanacija propusta čez
potok v Žusterni na cesti G2-111.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: MAP-TRADE d.o.o. Špindlerjeva 2c, 2310 Slovenska Bistrica.
7. Pogodbena vrednost: 37,852.714
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 40,256.239 SIT, 37,852.714 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 139/02
Ob-83426
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 22. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: preplastitev ceste
R3-679/3909 – Breg-Sevnica-Brestanica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CGP – Novo mesto d.d.,
Ljubljanska 47, 8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 78,348.092
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 86,376.844 SIT, 78,348.092 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 140/02
Ob-83427
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19, 1000
Ljubljana,
tel.
01/478-80-02
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 29. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: obvoznica Kobarid –
vzhod I.faza: razbremenilna cesta.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: najnižja ponudbena
cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: Cestno podjetje Nova Gorica d.d., Prvomajska 52, 5000
Nova Gorica – vodilni partner in Primorje
d.d., Vipavska c. 3, 5270 Ajdovščina –
partner.
7. Pogodbena vrednost: 89,650.046
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 98,849.662 SIT, 89,650.046 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Direkcija RS za ceste
Ob-83431
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko
podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
2, 6210 Sežana, tel. 05/73-11-200, faks
05/73-11-201.
3. Datum izbire: 19. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izgradnja Cero Sežana
I. faza.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: izvajalec je bil izbran kot
najugodnejši na podlagi ponudbene cene.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: SGP Kraški zidar d.d.
Sežana, Cesta na Lenivec 4, 6210 Sežana.
7. Pogodbena vrednost: 53,723.857
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 55,503.288 SIT z DDV, 53,723.857
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Komunalno stanovanjsko
podjetje d.d.
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Ob-83432
1. Naročnik: Komunalno stanovanjsko
podjetje, d.d.
2. Naslov naročnika: Partizanska cesta
2, 6210 Sežana, tel. 05/73-11-200, faks
05/73-11-201.
3. Datum izbire: 19. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izdelava PGD – Cero
Sežana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: izvajalec je bil izbran kot
najugodnejši na podlagi ponudbene cene in
referenc.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: VGP Drava Ptuj d.d., Ljubljanska 9/VIII, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 16,728.000
SIT z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 19,200.000 SIT z DDV, 16,680.000
SIT z DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Komunalno stanovanjsko
podjetje d.d.
Št. 5055/02
Ob-83479
1. Naročnik: Kostak, komunalno stavbno podjetje d.d.
2. Naslov naročnika: Leskovška cesta
2a, 8270 Krško; tel. 07/48-17-200, telefaks 07/48-17-250; elektronski naslov: kostak@kostak.si.
3. Datum izbire: 18. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter
kraj izvedbe: rekonstrukcija kanalizacije
Krško, obnova odseka kanala 10, od
J487 do priključka na kanal VIPAP.
5. Merila za dodelitev naročila in
utemeljitev izbire: ponujena cena, reference,
finančna sposobnost ponudnika in garancijska doba. Ponudnik je na osnovi ovrednotenih meril podal najugodnejšo ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: CGP, cestno in gradbeno podjetje, d.d., Ljubljanska cesta 47,
8000 Novo mesto.
7. Pogodbena vrednost: 55,797.516,29
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
59,952.389,96
SIT;
49,999.885,14 SIT.
11. Morebitne druge informacije o
naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 10. 2002.
Kostak d.d.

Ob-83525
1. Naročnik: Komunalno podjetje Velenje d.o.o.
2. Naslov naročnika: Koroška cesta
37b, 3320 Velenje, tel. 03/896-11-00,
faks 03/896-11-27.
3. Datum izbire: 6. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj
ter kraj izvedbe: izvedba primarnega dovoda do TPP 025 in rekonstrukcija toplotnih postaj Foitova 4, 2.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila za dodelitev javnega
naročila: najugodnejša ponudba je najcenejša ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Esotech d.d., Preloška
cesta 1, Velenje.
7. Pogodbena vrednost: 28,415.938,60
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 30,122.168,34 SIT, 28,415.938,60
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Komunalno podjetje
Velenje d.o.o.
Št. 110-1/02
Ob-83531
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 8. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg dodeljenih gradenj ter kraj izvedbe: obnova barvnega premaza v predoru Karavanke.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merilo za ocenitev ponudbe
je bila najnižja cena ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naroč7. ilo dodeljeno: SCT d.d., Ljubljana,
Slovenska 56, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 18,470.016
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 31,508.256 SIT in 18,470.016
SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Družba za avtoceste
v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
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ZJN-15.S
Zahteva za objavo obvestila o
oddaji naročila storitev
Na podlagi 66. člena in prvega odstavka
70. člena Zakona o javnih naročilih
naročamo objavo obvestila o oddaji
naročila storitev
Št. 08407-23/2002-0500 01 Ob-83248
1. Naročnik: Mestna občina Maribor,
Mestna uprava, Oddelek za splošne in pravne zadeve.
2. Naslov naročnika: Ul. heroja Staneta
1, 2000 Maribor.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: financiranje
nakupa in dobave računalniške opreme
in storitev inštalacij in konfiguracij za
prenovo oziroma posodobitev informacijske infrasktrukture v Mestni občini
Maribor – finančni leasing.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: skladno s prvim odstavkom
76. člena ZJN-1 naročnik javnega naročila
ni oddal, saj je prejel samo eno popolno
ponudbo.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: javno naročilo ni bilo dodeljeno.
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 12. 2002.
Mestna občina Maribor,
Mestna uprava
Oddelek za splošne in pravne zadeve
Št. 71643
Ob-83247
1. Naročnik: RTH d.o.o.
2. Naslov naročnika: Trg revolucije 12,
1420 Trbovlje, tel. 03/56-26-144, faks
03/56-52-100.
3. Datum izbire: 27. 8. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: drobljenje in
sejanje materiala za pnevmatski zasip.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja cena pridobljenega
materiala na enoto mere; plačilni pogoji.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: razpis ni uspel.
7. Pogodbena vrednost: 96,000.000
SIT (brez DDV), v letu 2002 pa 24,000.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
Ob-83259
1. Naročnik: RTH, Rudnik Trbovlje – Hrastnik d.o.o., Trg revolucije 12, 1420 Trbovlje.
2. Naslov naročnika: p.p. 80, 1420 Trbovlje,
faks
03/56-52-120,
tel.
03/56-26-144, 03/56-21-086.
3. Datum izbire: obvestilo o oddaji poslano 4. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: popravilo
potopnih črpalk eksplozijskovarne izvedbe – 1 A, št. kat. 1.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merila iz razpisne dokumentacije.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: RGD d.d., Trg revolucije
4b, Trbovlje.
7. Pogodbena vrednost: 17,108.885
SIT (brez DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: ni podizvajalcev.
9. Število prejetih ponudb: 2.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 22,290.700 SIT, 17,108.885 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: ni.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 12. 2002.
RTH, Rudnik Trbovlje - Hrastnik d.o.o.
Št. 025-100/2002-26
Ob-83269
1. Naročnik: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo – Geodetska uprava Republike Slovenije, Ministrstvo za finance – Carinska uprava Republike Slovenije.
2. Naslov naročnika: Geodetska uprava Republike Slovenije, Zemljemerska ulica
12, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: /
4. Vrsta in obseg storitev: zagotovitev
plačevanja z uporabo plačilnih in kreditnih kartic – finančne storitve.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: postopek je bil zaključen,
ker je za posamezen sklop (posamezno kartico) prispela le ena ponudba.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb:
– sklop 1 - plačevanje z uporabo kartic
Eurocard/Mastercard in Maestro (BA ali Activa): 1 ponudba,
– sklop 2 - plačevanje z uporabo drugih
plačilnih in kreditnih kartic, razen kartic iz
sklopa 1 – kartica VISA: 1 ponudba, Activa:
1 ponudba.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /

12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 12. 2002.
Ministrstvo za okolje in prostor
Geodetska uprava Republike Slovenije
Ministrstvo za finance
Carinska uprava Republike Slovenije
Št. 34094
Ob-83271
1. Naročnik: Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ulica Mirka Vadnova 1, 4000 Kranj, tel. 04/28-11-300,
faks 04/20-42-449, e-pošta: jpk@komunala-kranj.si.
3. Datum izbire: 23. 9.2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne in ostale dokumentacije za polje
B in C odlagališča nenevarnih odpadkov Tenetiše pri Kranju.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena (60), reference (40); izbran
je bil ponudnik, ki je dosegel največ točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vodnogospodarski biro
Maribor, d.d., Glavni trg 19/c, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 37,215.048
SIT (vključno z DDV).
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 7.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 48,379.562,40 SIT; 37,215.048
SIT (vključno z DDV).
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 12. 2002.
Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.
Ob-83279
1. Naročnik: Splošna bolnišnica Izola.
2. Naslov naročnika: Polje 35, 6310
Izola,
tel.
05/66-06-306,
faks
05/66-06-305.
3. Datum izbire: 11. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: pranje in negovanje bolnišničnega perila.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: cena, plačilni pogoji, reference.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Pralnica Lucija d.o.o.
7. Pogodbena vrednost: naročnik si pridržuje pravico do morebitnega večjega ali
manjšega obsega naročil od razpisanega,
zaradi tega pogodbenih vrednosti ni mogoče podati.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost navišje in najnižje ponudbe: 89,317.800 SIT, 72,494.400 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
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13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 12. 2002.
Splošna bolnišnica Izola
Št. 1-9/210
Ob-83282
1. Naročnik: J.P. Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 4. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitve: izdelava idejnega projekta za sekundarno kanalizacijsko omrežje za naselji Škofije in Jelarji.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: navedba meril:
– ponudbena cena,
– najugodnejši garancijski rok,
– plačilni pogoji,
– rok izvršitve.
Izbran je ponudnik, ki je zbral največje
število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ISAN 12 d.o.o. Dekani.
7. Pogodbena vrednost: 11,783.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: 7,100.000 SIT.
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 25,345.000 SIT, 11,783.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlane zahteve za objavo: 4. 12. 2002.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 400-05-6/2002
Ob-83289
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za
okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-40-00.
3. Datum izbire: pri 3. sklopu - Savinjska dolina, dolina Hudinje in Bolske naročnik ni izbral ponudnika.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje monitoringa kakovosti podtalnic po posameznih poljih z vodonosniki (8. sklopov).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: v postopku javnega naročila
za 3. sklop naročnik ni pridobil dveh pravilnih ponudb, zato je postopek zaključil brez
izbire.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: dve.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 12. 2002.
Agencija RS za okolje
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Št. 400-05-6/2002
Ob-83290
1. Naročnik: MOP, Agencija RS za
okolje.
2. Naslov naročnika: Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, tel. 01/478-40-00.
3. Datum izbire: datum sklenitve pogodbe - 30. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje monitoringa kakovosti podtalnic po posameznih poljih z vodonosniki (8. sklopov).
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: ponudbena cena, kakovost
storitev, referenčna dela ponudnika.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: izbrani izvajalci po posameznih sklopih:
1. Dravsko polje, Ptujsko polje in Vrbanski plato: ZZV MB, Inštitut za varstvo okolja,
Prvomajska 1, 2000 Maribor,
2. Sorško in Kranjsko Polje: ZZV MB,
Inštitut za varstvo okolja, Prvomajska 1,
2000 Maribor,
3. Spodnja Savinjska dolina, dolina Hudinje in Bolske: brez izbire izvajalca,
4. Vodiško polje in dolina Kamniške
Bistrice (brez Jarškega proda – JA3): ZZV
MB, Inštitut za varstvo okolja, Prvomajska
1, 2000 Maribor,
5. Vipavska dolina: ZZV MB, Inštitut za
varstvo okolja, Prvomajska 1, 2000 Maribor,
6. Krško, Brežiško in Čateško polje: Zavod za zdravstevno varstvo Novo mesto, Mej
vrti 5, 8000 Novo mesto,
7. Ljubljansko polje, Ljubljansko barje in
Jarški prod – JA3: Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana,
8. Mursko, Prekmursko in Apaško polje:
ZZV MB, Inštitut za varstvo okolja, Prvomajska 1, 2000 Maribor.
7. Pogodbena vrednost:
1. Dravsko polje, Ptujsko polje in Vrbanski plato: 3,460.746 SIT,
2. Sorško in Kranjsko polje: 2,510.774
SIT,
3. Spodnja Savinjska dolina, dolina Hudinje in Bolske: brez izbire ponudnika,
4. Vodiško polje in dolina Kamniške
Bistrice (brez Jarškega proda – JA3):
1,326.986 SIT,
5. Vipavska dolina: 924.529 SIT,
6. Krško, Brežiško in Čateško polje:
2,991.619,44 SIT,
7. Ljubljansko polje, Ljubljansko barje in
Jarški prod – JA3: 2,697.804 SIT,
8. Mursko, Prekmursko in Apaško polje:
2,305.084 SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: po dve za
vsak sklop.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
1. Dravsko polje, Ptujsko polje in Vrbanski plato: 2,907.711 SIT, 2,883.955 SIT,
2.
Sorško
in
Kranjsko
polje:
2,520.016,20 SIT, 2,510.774 SIT,
3. Spodnja Savinjska dolina, dolina Hudinje in Bolske: brez izbire ponudnika,
4. Vodiško polje in dolina Kamniške
Bistrice (brez Jarškega proda – JA3):
1,115.614,92 SIT, 1,105.822 SIT,
5. Vipavska dolina: 775.389,60 SIT,
770.441 SIT,
6. Krško, Brežiško in Čateško polje:
2,528.974 SIT, 2,493.016,20 SIT,

7. Ljubljansko polje, Ljubljansko barje in
Jarški prod – JA3: 2,326.168,80 SIT,
2,248.170 SIT,
8. Mursko, Prekmursko in Apaško polje:
1,938.474 SIT, 1,920.903 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 4. 12. 2002.
Agencija RS za okolje
Ob-83354
1. Naročnik: Zdravstveni dom Slovenska
Bistrica.
2. Naslov naročnika: Partizanska ulica
30, 2310 Slovenska Bistrica, tel.
02/843-24-30.
3. Datum izbire: 22. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: čiščenje
prostorov Zdravstvenega doma Slovenska Bistrica.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena,
reference ponudnika, urejenost poslovnega sistema.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: ISS Servisystem – storitve in trgovina, d.o.o., Ptujska cesta 95,
2000 Maribor.
7. Pogodbena
vrednost:
48,379.756,32 SIT za tri leta.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 60,338.340 SIT, 47,260.800 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Zdravstveni dom Slovenska Bistrica
Št. 13-1/02
Ob-83355
1. Naročnik: Termoelektrarna Trbovlje
d.o.o.
2. Naslov naročnika: Ob železnici 27,
1420 Trbovlje, faks 03/56-51-232, tel.
03/56-51-200.
3. Datum izbire: 24. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zavarovanje
premoženja in oseb v TE Trbovlje d.o.o.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
– ponudbena cena s plačilnimi pogoji in
popusti na premije – do 90 točk,
– čas likvidacije škode in plačila – do 10
točk.
Ponudba izbranega ponudnika je cenovno ugodnejša in po razpisanih merilih dosega maksimalno število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Zavarovalnica Maribor
d.d., Cankarjeva 3, 2507 Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 27,881.560,72
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
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9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 38,295.522,20 SIT, 27,881.560,72 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: Uradni list RS, št. 60-61 z dne 12. 7.
2002.
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Termoelektrarna Trbovlje d.o.o.
Št. 26/3690/2002
Ob-83406
1. Naročnik: Elektro-Slovenija, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Hajdrihova 2,
1000 Ljubljana, telefaks 01/474-27-02.
3. Datum izbire: 27. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje
računalniške programske opreme za
centre vodenja elektroenergetskih sistemov in programov za upravljanje z energijo - EMS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na osnovi 110. člena ZJN-1,
oddaja naročila brez predhodne objave.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Siemens, d.o.o., Dunajska c. 22, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 20,099.520
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 20,099.520 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 29. 11. 2002.
Elektro-Slovenija, d.o.o.
Št. 136/02
Ob-83428
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 17. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izdelava projektne dokumentacije za ureditev glavne ceste G1-5/286 Arja vas-Celje od km
3 + 475 do km 5 + 349.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Investbiro d.d., Trg Brolo
12, 6000 Koper.
7. Pogodbena vrednost: 44,400.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 5.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 58,631.328 SIT, 44,400.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 049/02
Ob-83429
1. Naročnik: Republika Slovenija-Ministrstvo za promet-Direkcija RS za ceste.
2. Naslov naročnika: Tržaška 19,
1000 Ljubljana, tel. 01/478-80-02
01/478-80-36.
3. Datum izbire: 22. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: tiskanje dovolilnic in ostalih listin za cestni prevoz
oseb in stvari.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: najnižja ponudbena cena.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Radeče papir d.o.o., Titova 99, 1433 Radeče.
7. Pogodbena vrednost: 10,272.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 1.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 10,272.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 2. 12. 2002.
Direkcija RS za ceste
Št. 07/02-1
Ob-83440
1. Naročnik: Javno podjetje Energetika
Ljubljana, d.o.o.
2. Naslov naročnika: Verovškova 70,
p.p.
2374,
1001
Ljubljana,
tel.
01/588-93-01, telefaks 01/588-93-02.
3. Datum izbire: 13. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izbira izvajalca za prenovo informacijskega sistema, Ljubljana.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: na podlagi sklepa o nadaljevanju javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave na podlagi
20. člena ZJN-1, pri čemer se razpisna
dokumentacija ni spreminjala, tudi merila
za izbor najugodnejšega ponudnika so
ostala enaka kot pri javnem razpisu št.
PFR-07/02, ki je bil objavljen v Uradnem
listu RS, št. 42-43 z dne 17. 5. 2002,
Ob-69150.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: skupna ponudba skupine
Marand, d.o.o., Mobitel, d.d., Razvojni center IRC Celje, d.o.o.
7. Pogodbena
vrednost:
196,064.726,40 SIT brez DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 659,056.081,10 SIT brez DDV,
114,602.184,96 SIT brez DDV.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /

14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Javno podjetje
Energetika Ljubljana, d.o.o.
Št. 9/213
Ob-83486
1. Naročnik: J.P. Komunala Koper
d.o.o.-s.r.l.
2. Naslov naročnika: Ul. 15. maja 4,
6000 Koper.
3. Datum izbire: 4. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitve: izdelava
idejnega projekta za sekundarno kanalizacijsko omrežje za naselja Dekani.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: navedba meril: ponudbena
cena, najugodnejši garancijski rok, plačilni
pogoji, rok izvršitve. Izbran je ponudnik, ki
je zbral največje število točk.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je
naročilo dodeljeno: VGB Maribor d.d. Maribor.
7. Pogodbena vrednost: 8,380.000
SIT.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 4.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: 12,870.000 SIT, 8,380.000 SIT.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlane zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Komunala Koper d.o.o.-s.r.l.
Št. 404-08-9/2002-18
Ob-83488
1. Naročnik: Ministrstvo za obrambo RS.
2. Naslov naročnika: Kardeljeva ploščad 25, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 27. 11. 2002 pod oznako MORS 20/2002-ODP.
4. Vrsta in obseg storitev: vzdrževanje fotokopirnih strojev Canon za leto
2002 in 2003, v predvideni vrednosti
30,000.000 SIT letno.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: naročnik je skladno z drugim odstavkom 25. člena ZJN-1 in 16. členom ZRPJN, na podlagi vloženega zahtevka za revizijo ponudnika AT Birotehna
d.o.o., Ljubljana, zaradi ugotovljene kršitve
prvega odstavka 54. člena ZJN-1 pravilno
ravnal in predmetni postopek javnega naročila v celoti razveljavil.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: /
7. Pogodbena vrednost: /
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: postopek oddaje naročila se ustavi.
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Ministrstvo za obrambo
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Št. 1857/02
Ob-83526
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-80,
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.
3. Datum izbire: 4. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zamenjava
9,500.000 litrov neosvinčenega motornega bencina euro super 95.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Weser Petrol GmbH &
Co. KG, Cuxhavener Strg. 42/44, Bremen.
7. Pogodbena vrednost: 125.875 EUR
brez DDV oziroma 146.015 EUR z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
Št. 1857/02
Ob-83527
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-80,
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.
3. Datum izbire: 4. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zamenjava
10,654.689 l dieselskega goriva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vopak Terminal Hamburg
GmbH & Co., Rethedamm 15, Hamburg.
7. Pogodbena vrednost: 106.546,90
EUR brez DDV oziroma 123.594,40 EUR z
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
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14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
Št. 1857/02
Ob-83528
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska c. 106,
1000 Ljubljana, tel./faks 01/589-73-80,
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.
3. Datum izbire: 4. 9. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: zamenjava
24,499.329 litrov neosvinčenega motornega bencina euro super 95.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vopak Terminal Hamburg
GmbH & Co., Rethedamm 15, Hamburg.
7. Pogodbena vrednost: 612.483,225
EUR brez DDV oziroma 710.480,541 EUR
z DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
Št. 1857/02
Ob-83529
1. Naročnik: Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte in njenih derivatov.
2. Naslov naročnika: Dunajska 106,
1000 Ljubljana, tel. 01/589-73-80, faks
01/534-66-75, e-mail: zord@zord.org.
3. Datum izbire: 15. 11. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: skladiščenje 15.713 m3 dieselskega goriva.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: /
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Vopak Terminal Hamburg
GmbH & Co., Rethedamm 15, 21107 Hamburg.
7. Pogodbena vrednost: 259.264,5
EUR brez DDV oziroma 300.746,82 EUR z
DDV.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: oddaja naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave.

10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 9. 12. 2002.
Zavod Republike Slovenije
za obvezne rezerve nafte
in njenih derivatov
Št. 110-1/02
Ob-83530
1. Naročnik: Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji – DARS d.d.
2. Naslov naročnika: Ulica XIV. divizije
4, 3000 Celje; izpostava Ljubljana, Dunajska 7, 1000 Ljubljana.
3. Datum izbire: 15. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: dobava in
montaža opreme SDH ter letno vzdrževanje.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire: merili za ocenitev ponudbe
sta bili cena dobave in montaže ter cena
letnega vzdrževanja ob izpolnjevanju ostalih
pogojev razpisa.
6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno: Iskra Elektrozveze d.d.,
Stegne 11, 1000 Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 80,125.793,94
SIT – dobava opreme SDH in 4,392.000 SIT
– letno vzdrževanje.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 3.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe:
– 103,776.595,20 SIT in 80,125.793,94
SIT – dobava opreme SDH,
– 4.392.000 SIT in 4,119.250 SIT –
letno vzdrževanje.
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: /
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: 6. 12. 2002.
Družba za avtoceste v
Republiki Sloveniji – DARS d.d.
Št. 6/02
Ob-83533
1. Naročnik: Institut “Jožef Stefan“.
2. Naslov naročnika: Jamova 39, 1000
Ljubljana, tel. 01/47-73-331, faks
01/42-32-205, el. naslov: branka.raposa@ijs.si.
3. Datum izbire: 29. 10. 2002.
4. Vrsta in obseg storitev: izvajanje instalacijskih del na objektih IJS.
5. Merila za dodelitev naročila in utemeljitev izbire:
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6. Ime in naslov izvajalca, ki mu je naročilo dodeljeno:
1. Elcos d.o.o., Vodmatska 3, Ljubljana,
2. Arba Plus d.o.o., Pot v smrečje 3,
Ljubljana,
3. EIB s.p. Marjan Bevec dipl. inž. el.,
Ul. Talcev 8, Novo mesto,
4. Elektromontaža d.d., Tržaška 126,
Ljubljana.
7. Pogodbena vrednost: 40,000.000
SIT/leto.
8. Vrednost, ki jo bo izbrani ponudnik
oddal podizvajalcem: /
9. Število prejetih ponudb: 10.
10. Vrednost najvišje in najnižje ponudbe: /
11. Morebitne druge informacije o naročilu: /
12. Datum in številka objave razpisa
prve faze omejenega postopka: Uradni list
RS, št. 78 z dne 6. 9. 2002, Ob-76860.
13. Številka objave predhodnega razpisa: /
14. Datum odposlanja zahteve za objavo: /
Institut “Jožef Stefan“
Ljubljana

ZJN-19
Zahteva za objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Na podlagi 102. člena Zakona o javnih
naročilih naročamo objavo obvestila o
izidu javnega natečaja
Št. 028/2002
Ob-83399
1. Naročnik: RTV Slovenija, Javni zavod.
2. Naslov naročnika: Kolodvorska 2,
1550 Ljubljana.
3. Opis projekta: idejna rešitev osnovnih elementov nove celostne podobe
RTV Slovenija.
4. Število udeležencev: 56.
5. Število tujih udeležencev: /
6. Zmagovalec ali zmagovalci natečaja: zmagovalca natečaja ni, ker nobena ponudba ni izpolnila vseh pogojev določenih v
razpisni dokumentaciji.
7. Navedba nagrad, kjer je mogoče: /
8. Morebitne druge informacije o natečaju: /
9. Datum in številka objave javnega
razpisa natečaja: Ur. l. RS, št. 28 z dne
27. 9. 2002.
10. Datum odposlanja zahteve za objavo: 3. 12. 2002.
Radiotelevizija Slovenija

Javni razpisi
Ob-83642
Na podlagi Uredbe o ratifikaciji okvirnega
sporazuma med Vlado Republike Slovenije
in Komisijo Evropskih skupnosti o uresničevanju skupnosti ukrepov o finančni, tehnični
in drugih oblikah sodelovanja (Uradni list RS,
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št. 56/93), v zvezi z 2. členom Zakona o
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00) ter
117. in 118. členom Pravil in postopkov
Evropske unije za izvedbo javnih razpisov,
objavlja Republika Slovenija, Servis skupnih
služb vlade
predobjavo
pogodbe za gradnjo
Naslov projekta: Komponenta 2 - Izgradnja mejnih prehodov Metlika, Rogatec, Slovenska vas.
Lokacija: Metlika, Rogatec, Slovenska
vas.
1. Številka objave
2. Postopek: lokalni odprti postopek - v
skladu s Practical Guide to Phare, Ispa and
Sapard Contract Procedures.
3. Program: Phare SI 0107.01.02.
4. Financiranje: SI 0107.01.02.
5. Naročnik: Republika Slovenija, Servis
skupnih služb vlade, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
6. Opis projekta: predmet razpisa je izgradnja potrebnih objektov in infrastrukture
za nemoteno obratovanje treh mejnih prehodov na bodoči zunanji meji Evropske unije.
Dela vključujejo gradbeno-obrtniška dela,
elektroinštalacijska dela, strojna dela in zunanjo ureditev.
7. Število in nazivi posameznih sklopov:
predmet razpisa je razdeljen v tri sklope, in
sicer:
1. sklop: Mejni prehod Metlika;
2. sklop: Mejni prehod Rogatec;
3. sklop: Mejni prehod Slovenska vas.
Ponudnik lahko odda ponudbe za sklop
1, sklop 2, sklop 3 ali vse sklope.
8. Predviden rok objave: prvi kvartal leta
2003.
9. Dodatne informacije: FIDIC Conditions
of Contract for Construction, First Edition
1999.
10. Pravna osnova: PHARE: uredba sveta (EEC) št. 3906/89 z dne 18. decembra
1989 o ekonomski pomoči določenim
državam srednje in vzhodne Evrope.
Servis skupnih služb vlade
Ob-83643
In accordance with the Regulation on ratification of Framework Agreement between
the Government of Republic of Slovenia and
European Commission on implementation of
measures on financial, technical and other
forms of co-operation (OG RS 56/93), referring to Public Procurement Law, Article 2
(OG RS 39/00) and according to Articles
117 & 118 of the European Union Regulations and Procedures of Public Tender Performed the Republic of Slovenia, the Joint
Services of the Government of the Republic
of Slovenia, announce
Works Contract Forecast
Project Title: Component 2 - Construction of Border Crossing Posts Metlika, Rogatec, Slovenska vas.
Location: Metlika, Rogatec, Slovenska
vas.
1. Publication reference
2. Procedure: Local open tender procedure - according to the Practical Guide to
Phare, Ispa and Sapard Contract Procedures.
3. Programme: Phare SI 0107.01.02.

4. Financing: SI 0107.01.02.
5. Contracting authority/Employer: Republic of Slovenia, Joint Services of the Government, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
6. Contract description: The activities for
this tender are the construction of the buildings and infrastructure at three Border Crossings on the Future External Border of the
EU. Works shall include construction, craftsman works, electrical works, mechanical
works and external features.
7. Indicative number and titles of Lots:
Three lots:
LOT 1: Construction of Border Crossing
Post Metlika;
LOT 2: Construction of Border Crossing
Post Rogatec;
LOT 3: Construction of Border Crossing
Post Slovenska vas.
The Tenderer shall make his offer for a
single lot, two lots or for all lots.
8. Intended timing of publication: First
quarter of 2003.
9. Additional information: FIDIC Conditions of Contract for Construction, First Edition 1999.
10. Legal basis: PHARE: Council Regulation (EEC) No 3906/89 ob 18th December
1989 on economic aid to certain countries
of Central and Eastern Europe, as amended.
Joint Service of the Government
Št. 304/350

Ob-83587

Razveljavitev razpisa za izbiro
dobavitelja opreme
Prehrambeni izdelki, kozmetika, varnost igrač – pomoč in podpora laboratorijem za uradni nadzor trga:
Sklop 1: Sistem za podporo terminološkemu delu
Sklop 3: Aparati za uporabo v živilski
mikrobiologiji
1. Sklic objave: EUROPEAID/114177/
D/S/SI
2. Datum objave: 16. avgust 2002
3. Program: Phare
4. Podpisnik pogodbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje
5. Dodatne informacije
Razpisni postopek za sklop 1 je bil neuspešen, ker je bila edina prispela ponudba
za sklop 1 neprimerno zapakirana. Razpisni
postopek za sklop 3 je bil neuspešen, ker
edina prispela ponudba za sklop 3 ni bila
tehnično skladna.
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije
Št. 304/350

Ob-83586

Cancellation of Supply tender Procedure
Foodstuffs, Cosmetics, Safety of
Toys – Assistance and support to official
market surveillance laboratories:
LOT 1: Liquid and Gas Chromatograph with Mass Spectrometer
LOT 3: Equipment for use in food
microbiology
1. Publication reference: EUROPEAID/
114177/D/S/SI
2. Publication date: 16th August 2002
3. Programme: Phare
4. Contracting Authority: Republic of Slovenia, Ministry of Health
5. Other information
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The tender procedure for Lot 1 has been
unsuccessful since the only offer submitted
for Lot 1 was not duly sealed. The tender
procedure for Lot 3 has been unsuccessful
since the only offer submitted for Lot 3 was
technically non-compliant.
Institute for Public Heath of the
Republic of Slovenia
Št. 291/350

Ob-83654

Obvestilo o razpisu
za izbiro dobavitelja opreme
Prehrambeni izdelki, kozmetika, varnost
igrač – pomoč in podpora laboratorijem
za uradni nadzor trga
Slovenija
1. Sklic objave: EUROPEAID/114177/
D/S/SI
2. Postopek: Odprti
3. Program: Phare
4. Financiranje: Phare, SI2001.02.01 –
Prost pretok blaga
5. Podpisnik pogodbe: Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje
Pogodbena specifikacija
6. Opis pogodbe
V skladu s Finančnim memorandumom
2001, ki sta ga v okviru programa Phare
sklenili Evropska Komisija in Vlada Republike Slovenije, so ponudniki vabljeni, da oddajo ponudbo za dobavo opreme za projekt
“Prehrambeni izdelki, kozmetika, varnost
igrač – pomoč in podpora laboratorijem za
uradni nadzor trga“, v dveh sklopih. Cilj projekta je podpreti Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije pri izpolnjevanju zahtev
na podlagi evropskih uradno priznanih standardov in pri izvrševanju testnih postopkov
na podlagi horizontalnih EU direktiv glede
varnosti izdelkov, če izvirajo iz nadzora trga
ali iz uradne zdravstvene mejne kontrole.
7. Število in naslovi sklopov
Razpis obsega naslednjo dobavo opreme:
– sklop 1: tekočinski in plinski kromatograf z masnim spektrometrom,
– sklop 3: aparati za uporabo v živilski
mikrobiologiji.
Ponudnik lahko odda ponudbo za en sam
sklop ali za več sklopov ali za vse sklope.
Ponujena oprema mora v celoti ustrezati opisu, ki je naveden v tehnični specifikaciji.
Pogoji za prijavo
8. Primernost in pravilo o poreklu blaga
Razpis je pod enakimi pogoji odprt za vse
pravne in fizične osebe, ki nastopajo bodisi
posamezno ali v konzorciju ponudnikov držav članic ter držav ali območij regij, ki so
vključene in/ali pooblaščene z uredbo ali
drugimi specifičnimi instrumenti, ki se nanašajo na program, v okviru katerega se pogodba financira (glej tudi točko 21 spodaj).
Vsa oprema, dobavljena v okviru te pogodbe, mora imeti poreklo v teh državah.
9. Razlogi za izločitev
Kandidati morajo svoji vlogi priložiti izjavo, da ne spadajo v nobeno od kategorij, ki
so navedene pod točko 2.3 v ‘Manual of
Instructions for External Relations Contracts’.
(dostopno na spletni strani: “http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm“).
10. Število izvodov ponudb
Ponudniki (vključno s podjetji znotraj ene
pravne skupine, ostalimi člani istega konzorcija in pod-izvajalci) lahko predložijo samo
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eno ponudbo za enega ali več sklopov. Ponudbe za nepopoln sklop ne bodo upoštevane. Vsak ponudnik lahko v svoji ponudbi navede, da bo ponudil popust v primeru, da bo
njihova ponudba sprejeta za več sklopov.
Ponudniki ne smejo predložiti variantne
ponudbe kot dodatek k ponudbi za dobavo
opreme, zahtevane v razpisni dokumentaciji.
11. Razpisna garancija
Ponudniki za sklop 1 morajo skupaj s
ponudbo predložiti razpisno garancijo v vrednosti 6.600 Euro. Garancija bo vrnjena neuspešnim ponudnikom ob zaključku razpisne procedure in uspešnemu ponudniku ob
podpisu pogodbe. Razpisna garancija bo
vnovčena v primeru, ko izbrani ponudnik ne
bo izvršil vseh obveznosti, navedenih v ponudbi.
Razpisna garancija ni zahtevana za
sklop 3.
12. Izvedbena garancija
Izbrani ponudnik za sklop 1 mora ob podpisu pogodbe dostaviti izvedbeno garancijo
v višini 10% pogodbene vrednosti v Euro.
Izvedbena garancija mora biti dostavljena najkasneje v 30 dneh od podpisa pogodbe s
strani podpisnika pogodbe. V primeru, da
izbrani ponudnik ne dostavi zahtevane izvedbene garancije v tem roku, bo pogodba nična in nova pogodba se lahko sklene (oblikuje
in pošlje) s ponudnikom, ki je predložil drugo
ekonomsko najugodnejšo ponudbo, ki je
ustrezala tehničnim zahtevam.
Izvedbena garancija ni zahtevana za
sklop 3.
13. Informativni sestanek: informativni sestanek ni predviden.
14. Veljavnost ponudb: ponudbe morajo
biti veljavne najmanj 90 dni od dneva, določenega za oddajo ponudb.
15. Maksimalni rok za dobavo opreme:
oprema za oba sklopa mora biti dobavljena
in nameščena v roku 5 mesecev od podpisa
pogodbe.
Kriteriji za izbor najugodnejšega ponudnika
16. Kriteriji za izbor
Kriterij za izbor je sposobnost ponudnika
za izvedbo podobnih pogodb.
Ponudbe morajo biti v skladu z administrativnim ocenjevalnim listom in tehničnimi zahtevami.
17. Kriteriji za dodelitev
Izbrana ponudba mora v celoti ustrezati
podrobnemu tehničnemu opisu in mora biti
ekonomsko najugodnejša ponudba.
Razpisni postopek
18. Pridobitev razpisne dokumentacije
Razpisno dokumentacijo je mogoče dobiti na naslednjih dveh naslovih:
– Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije, Laboratoriji za sanitarno kemijo in
sanitarno mikrobiologijo, Grablovičeva 44,
1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386 1 520
5745, faks. + 386 1 520 5730 kontaktna
oseba: Andreja Zorič,
– Delegacija Evropske komisije v Republiki Sloveniji, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenija tel. + 386 1 252 8800, faks. +
386 1 425 2085, kontaktna oseba: Caroline Maion.
Ponudbe morajo biti pripravljene na osnovi standardne ponudbene dokumentacije.
Ponudniki morajo dosledno upoštevati obliko in navodila za pripravo ponudbene doku-

mentacije, ki je vključena v razpisni dokumentaciji.
Ponudniki morajo morebitna vprašanja v
zvezi razpisom poslati pisno na naslov: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije,
Laboratoriji za sanitarno kemijo in sanitarno
mikrobiologijo, Grablovičeva 44, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel. + 386 1 520 5745,
faks. + 386 1 520 5730, kontaktna oseba:
Andreja Zorič ali na spletno stran: http://sigov1.sigov.si/ivz/, z navedbo številke objave (pod točko 1 zgoraj) in naslova projekta,
vsaj 21 dni pred rokom za oddajo ponudb, ki
je določen v točki 19. Podpisnik pogodbe
mora vsem zainteresiranim ponudnikom odgovoriti na vsa vprašanja vsaj 11 dni pred
rokom za oddajo ponudb. Vsi odgovori bodo
objavljeni tudi na zgornji spletni strani. Na
vprašanja, ki bodo prispela kasneje, podpisnik pogodbe ne bo dajal pojasnil.
19. Rok za oddajo ponudb: ponudbe v
zapečateni ovojnici morajo biti dostavljene
najkasneje do 11. 2. 2003 do 10. ure zjutraj
po lokalnem času, na naslov: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije, Laboratoriji za sanitarno kemijo in sanitarno mikrobiologijo, Grablovičeva 44, 1000 Ljubljana, Slovenija.
Ponudbe, ki bodo prispele po roku, ne
bodo upoštevane.
20. Odpiranje ponudb: javno odpiranje
ponudb bo dne 11. 2. 2003 ob 11. uri po
lokalnem času, na Inštitutu za varovanje zdravja Republike Slovenije, Laboratoriji za sanitarno kemijo in sanitarno mikrobiologijo, Grablovičeva 44, 1000 Ljubljana, Slovenija. Odpiranja ponudb se lahko udeleži le en predstavnik ponudnika, ki mora predati
poverilnico zastopnika.
21. Pravna podlaga
Dobavo opreme financira Evropska Komisija iz sredstev Phare v okviru Finančnega
Memoranduma, ki sta ga za leto 2001 podpisali Evropska Komisija in Republika Slovenija. Pravna podlaga za objavo razpisa je
Uredba o ratifikaciji okvirnega sporazuma
med Vlado Republike Slovenije in Komisijo
Evropske skupnosti o uresničevanju ukrepov povezanih s finančnim, tehničnim in drugimi oblikami sodelovanja (Ur. l. RS, št.
56/93), Finančni pravilnik z dne 21. decembra 1977, ki velja za splošni proračun Evropske skupnosti, nazadnje dopolnjena z uredbo Sveta (EC) št. 2458/98 z dne 23. novembra 1998, še posebej pa poglavje IX
Zunanja pomoč ter Zakona o javnih naročilih, 2a odstavek 2. člena (Ur. l. RS, št.
39/00, 102/00).
Inštitut za varovanje zdravja
Republike Slovenije
Št. 291/350

Ob-83656

Supply procurement notice
Foodstuffs, Cosmetics, Safety of Toys –
Assistance and support to official
market surveillance laboratories
Slovenia
1. Publication reference: EUROPEAID/
114177/D/S/SI
2. Procedure: Open
3. Programme: Phare
4. Financing:
Phare,
Project
SI2001.02.01 – Free Movement of Goods
5. Contracting authority: Republic of Slovenia, Ministry of Health
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Contract specification
6. Contract description
In the context of the Financing Memorandum 2001 concluded between the European Commission and the Government of Slovenia under the Phare Programme, offers
are invited for the supply of equipment for
“Foodstuffs, Cosmetics, Safety of Toys – Assistance and support to official market surveillance laboratories”, in two (2) Lots. The
objective is to support the Institute for Public
Health of the Republic of Slovenia to fulfil the
requirements based on the European accreditation standards and to carry out testing
methods based on horizontal EC directives
regarding safety of products, whether originating from market surveillance or official health border control.
7. Number and titles of Lots
The following supplies must be delivered:
– LOT 1: Liquid and Gas Chromatograph
with Mass Spectrometer,
– LOT 3: Equipment for use in food microbiology.
Any Tenderer may tender for one lot only
or for several lots or for all of the lots. The
supplies tendered must fully comply with the
descriptions set out in the Technical Specifications.
Conditions of participation
8. Eligibility and rule of origin
Participation is open on equal terms to all
natural and legal persons [participating either individually or in a grouping (consortium)
of tenderers] of the Member States and the
countries and territories of the regions covered and/or authorised by the Regulation or
other specific instruments applicable to the
programme under which the contract is financed (see also item 21 below). All goods
provided for this contract must originate in
these countries.
9. Grounds for exclusion
Tenderers must provide a declaration that
they are not in any of the situations listed in
Section 2.3 of the Manual of Instructions for
External Relations contracts (available from
the following Internet address: http://europa.eu.int/comm/europeaid/index_en.htm).
10. Number of tenders
Tenderers (including firms within the same
legal group, other members of the same consortium, and sub-contractors) may submit
only one tender for one or several lots. Tenders for parts of a Lot will not be considered.
Any tenderer may state in their tender that
they would offer a discount in the event that
their tender is accepted for more than one
Lot.
Tenderers may not provide a tender for a
variant solution in addition to their tender for
the supplies required in the tender dossier.
11. Tender guarantee
Tenderers for LOT 1 must provide a tender guarantee of 6.600 Euro when submitting a tender. This guarantee will be released
to unsuccessful tenderers once the tender
procedure has been completed and to the
successful tenderer upon signature of the
contract by all parties. This guarantee will be
called upon if the tenderer does not fulfil all
obligations stated in its tender.
The tender guarantee does not apply for
tenderers who will submit their tenders only
for LOT 3.
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12. Performance guarantee
The successful tenderer for LOT 1 will be
requested to provide a performance guarantee of 10% of the contract value in Euro when
countersigning the contract. This must be delivered within 30 days after receipt by the
tenderer of the contract signed by the Contracting Authority. If the selected tenderer fails
to provide such a guarantee within this period, the contract will be void and a new contract may be drawn up and sent to the tenderer which has submitted the next most economically advantageous, compliant tender.
The performance guarantee does not apply for tenderers who will submit their tenders only for LOT 3.
13. Information meeting and/or site visit:
No information meeting is planned.
14. Tender validity: Tenders must remain
valid for a period of 90 days after the deadline for submission of tenders.
15. Maximum delivery period: The supplies for both Lots must be delivered and
installed within 5 months after signature of
the Contract.
Selection and award criteria
16. Selection criteria
The selection criteria will be the Tenderer’s capacity to execute similar contracts.
Compliance with administrative grid and
technical requirements.
17. Award criteria
The selected Tender has to comply fully
with the Technical Specifications and has to
be economically the most advantageous offer.
Tendering
18. How to obtain the tender dossier
The tender dossier is available for collection at the following addresses:
– Inštitut za varovanje zdravja Republike
Slovenije / Institute for Public Health of the
Republic of Slovenia, Laboratories for Sanitary Chemistry and Sanitary Microbiology,
Grablovičeva 44, 1000 Ljubljana, Slovenia,
Tel. + 386 1 520 5745, Fax. + 386 1 520
5730, Contact person: Ms. Andreja Zorič,
– Delegation of the European Commission in the Republic of Slovenia, Trg republike 3, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel. + 386
1 252 8800, Fax. + 386 1 425 2085, Contact person: Ms. Caroline Maion
Tenders must be submitted using the
standard tender form included in the tender
dossier, which format and instructions must
be strictly observed.
Tenderers with questions regarding this
tender should send them in writing to: Inštitut
za varovanje zdravja Republike Slovenije /
Institute for Public Health of the Republic of
Slovenia, Laboratories for Sanitary Chemistry and Sanitary Microbiology, Grablovičeva
44, 1000 Ljubljana, Slovenia, Tel. + 386 1
520 5745, Fax. + 386 1 520 5730, contact
person: Ms. Andreja Zorič or to the following
Web site: http://sigov1.sigov.si/ivz/, mentioning the publication reference shown in
item 1 and the contract title, at least 21 days
before the deadline for submission of tenders given in item 19. The Contracting Authority must reply to all tenderers’ questions
at least 11 days before the deadline for submission of tenders. The answers will also be
available at the above Web site. No further
clarifications will be given after this date.

19. Deadline for submission of tenders
Tenders in a sealed envelope must be
submitted at the latest on 11th February 2003
at 10.00 a.m. local time at: Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije / Institute
for Public Health of the Republic of Slovenia,
Laboratories for Sanitary Chemistry and Sanitary Microbiology, Grablovičeva 44, 1000
Ljubljana, Slovenia.
Any tender received after this deadline
will not be considered.
20. Tender opening session
The tenders will be opened in public
session on 11th February 2003 at 11.00
a.m. local time at Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije / Institute for Public
Health of the Republic of Slovenia, Laboratories for Sanitary Chemistry and Sanitary
Microbiology, Grablovičeva 44, 1000 Ljubljana, Slovenia.
Only one Tenderer’s representative, submitting the power of attorney, may attend the
opening session.
21. Legal basis
The supply of the equipment is financed
by the European Commission from Phare
funds in the framework of the Financing Memorandum signed by the EC and the Republic of Slovenia for 2001. Legal basis for
tendering is the Decree on ratification of the
Framework Agreement between the Government of the Republic of Slovenia and the
European Community Commission on the
implementation of Measures related to the
Financial, Technical and other forms of
Co-operation (OG RS 56/93), the Financial
Regulations of 21st December 1977 applicable to the General Budget of the European Communities, at last amended by the
Council Regulation (EC) No. 2458/98 of
23rd November 1998 and in particular Title
IX, External Aid, and Public Procurement
Law, section 2a of Article 2 (OG RS 39/00,
102/00).
Institute for Public Health of
the Republic of Slovenia
Ob-83625
Preklic javnega razpisa
za sofinanciranje projektov v okviru
donacijske sheme PHARE 2001
“Krepitev Slovenije na lokalni ravni“,
Sklop A – Socialna vključenost
1. Številka objave: SI0106.01 (Uradni list
RS, št. 55-56/2002)
2. Datum objave: 28. junij 2002
3. Program: PHARE Nacionalni program 2001 – Ekonomska in socialna kohezija, donacijska shema “Krepitev Slovenije na lokalni ravni“, Sklop A – Socialna
vključenost.
4. Nosilec: Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve
5. Ostale informacije
Med prvo fazo ocenjevanja vlog, prejetih
na zgoraj navedeni javni razpis, so bile ugotovljene posamične nepravilnosti, ki bi lahko pripeljale do neenakopravne obravnave
vseh prijaviteljev na razpis. Z namenom, da
se zagotovi konkurenčnost, ki predstavlja
osnovo načelo javnih razpisov, se je nosilec
projekta odločil, da prekliče javni razpis za
sofinanciranje projektov v okviru donacijske
sheme “Krepitev Slovenije na lokalni ravni“,
Sklop A – Socialna vključenost, ki je bil
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objavljen v Ur. l. RS, št. 55-56 z dne 28. 6.
2002.
V primeru, da bo razpisni postopek ponovljen, bo nosilec projekta razpis znova
objavil.
Ministrstvo za delo, družino in
socialne zadeve
Ob-83626
Cancellation of the Call for Proposals
for Grant Scheme PHARE 2001
“Strengthening Slovenia at the Local
Level”, Lot A – Social Inclusion
1. Publication reference: SI0106.01 (Official Gazette of the RS No. 55-56/2002)
2. Publication date: 28 June 2002
3. Programme: PHARE National Programme 2001 – Economic and Social Cohesion,
Grant Scheme “Strengthening Slovenia at
the Local Level”, Lot A – Social Inclusion
4. Contracting Authority: Ministry of Labour, Family and Social Affairs
5. Other information
During the first phase of the evaluation
process of the applications submitted under
above mentioned Call for Proposals, some
irregularities have been noticed, which might have led to unequal treatment of the
applicants. In order to assure the fair competition as a basic tendering rule, the Contracting Authority decided to cancel the Call for
Proposals for the Grant Scheme “Strengthening Slovenia at the Local Level”, Lot A –
Social Inclusion published in the Official Gazette of the RS No. 55-56/2002 on 28 June
2002.
If the tender procedure for this project is
restarted, another procurement call for proposals will be published.
Ministry of Labour, Familly
and Social Affairs
Ob-83627
Glede na Finančni memorandum za program PHARE 2001 Ekonomska in socialna
kohezija – SI0106.01 “Krepitev Slovenije na
lokalni ravni“, na podlagi Zakona javnih financah (Ur. l. RS, št. 79/99, 124/00, 79/01),
Proračuna Republike Slovenije za leto 2002
(Ur. l. RS, št. 103/01), Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leto 2002
in 2003 (Ur. l. RS, št. 103/01, 64/02), na
podlagi Zakona o organizaciji in financiranju
vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS, št. 12/91,
23/96, 64/01), Zakona o zaposlovanju in
zavarovanju za primer brezposelnosti (Ur. l.
RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94,
38/94, 69/98), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS,
št. 64/01) in Sklepov Komisije za nadzor
nad državnimi pomočmi z dne 17. 7. 2001
(št. priglasitve 0002-5022860-2001 in
0003-5022860-2001) Ministrstvo za delo,
družino in socialne zadeve objavlja
javni razpis
za sofinanciranje projektov v okviru
donacijske sheme “Krepitev Slovenije
na lokalni ravni”, Sklop A – Socialna
vključenost
1. Sklicna številka razpisa: SI0106.01
2. Program in viri financiranja: PHARE
Nacionalni program 2001 – Ekonomska in
socialna kohezija, donacijska shema “Krepitev Slovenije na lokalni ravni”, Sklop A –
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Socialna vključenost, SI0106.01, in Proračun Republike Slovenije, programi Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve in
Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
3. Narava aktivnosti, geografsko območje in trajanje projekta
(a) Kratek opis načrtovanih aktivnosti
Namen razpisa je aktivno reševanje brezposelnosti kot tudi zmanjševanje strukturne
in preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti. Na področju razvoja človeških virov in
zaposlovanja bodo predlagani projekti zagotavljali usposabljanje zaposlenih, ki se
ukvarjajo z razvojem človeških virov v regijah, podjetjih in izobraževalnih institucijah, o
načrtovanju in izvajanju projektov razvoja
človeških virov, ter omogočili brezposelnim
in zaposlenim osebam (zlasti iz sektorjev, ki
se prestrukturirajo) izboljšati znanja, spretnosti in sposobnosti s pomočjo pridobitve
javno veljavne poklicne ali strokovne izobrazbe ter certifikatov o nacionalnih poklicnih kvalifikacijah. Na ta način bodo predlagani projekti usmerjeni v preprečevanje in
boj proti brezposelnosti, preprečevanje dolgotrajne brezposelnosti tako moških kot
žensk, podporo poklicni integraciji zlasti
mladih iskalcev prve zaposlitve in omogočanju reintegracije dolgotrajno brezposelnih
na trg dela.
(b) Geografsko območje
Predlagani projekti morajo biti namenjeni
ciljnim skupinam oseb, ki imajo stalno bivališče in/ali so zaposlene na katerem izmed
območij s posebnimi razvojnimi problemi v
Sloveniji. Območja s posebnimi razvojnimi
problemi so določena v skladu z merili iz
“Uredbe o vrednosti meril za določitev območij s posebnimi razvojnimi problemi in določitvi občin, ki izpolnjujejo ta merila (Ur. l.
RS, št. 59/00).
V okviru zgoraj navedenih območij bodo
prioriteto za pridobitev donacije imeli predlogi projektov, ki bodo namenjeni ciljnim skupinam iz:
– območij z nadpovprečno stopnjo brezposelnosti,
– območij s sektorji, ki se prestrukturirajo
(tekstilna/oblačilna industrija, usnjarska/obutvena industrija, lesno-predelovalna industrija, papirna industrija, kovinska industrija in
rudarstvo, gradbeništvo in prosto-carinske
prodajalne),
– območij z nadpovprečnim deležem posameznih ciljnih skupin, kot so opredeljene v
“Navodilih prijaviteljem” (glej točko 12).
(c) Trajanje projekta: največ 12 mesecev.
Podrobnejše informacije so na voljo v “Navodilih prijaviteljem” (glej točko 12).
4. Višina celotnega razpisanega zneska
Višina celotnega razpisanega zneska je
2,568.000 EUR. Celotni znesek je sestavljen iz sredstev Phare v višini 1,925.000 EUR
(75%) in iz sredstev proračuna Republike
Slovenije v višini 643.000 EUR (25%).
5. Višina sredstev, ki bodo lahko dodeljena iz donacijske sheme
(a) Minimalna višina donacije za posamezen projekt: 66.667 EUR (minimalen delež
Phare sredstev: 50.000 EUR).
(b) Maksimalna višina donacije za posamezen projekt: 266.667 EUR (maksimalen
delež Phare sredstev: 200.000 EUR).
(c) Največji delež stroškov projekta, ki se
lahko pokrije s sredstvi donacije: 75% vseh

upravičenih stroškov; če je prejemnik pomoči zasebno podjetje, se lahko maksimalna
višina donacije zniža glede na velikost prejemnika pomoči in vrsto predlaganega projekta.
Podrobnejše informacije so na voljo v “Navodilih prijaviteljem” (glej točko 12).
6. Največje možno število dodeljenih donacij: dodeljenih bo največ 38 donacij.
Pogoji za pridobitev sredstev iz donacijske sheme
7. Ustreznost: kdo se lahko prijavi
Na razpis za pridobitev donacijskih sredstev se lahko prijavi prijavitelj, ki izpolnjuje
naslednje pogoje:
– da je neprofitna organizacija ali profitna
organizacija, ki iz pridobljene donacije ne bo
ustvarjala dobička; nevladna organizacija; javna institucija, registrirana za dejavnosti s področja razvoja človeških virov;
– da ima sedež v Republiki Sloveniji. Morebitni partnerji pri izvedbi prijavljenega projekta imajo lahko sedež v Sloveniji ali kateri
od EU/Phare držav;
– da bo neposredno odgovoren za pripravo in vodenje projektov in se ne bo pojavljal v vlogi posrednika;
– da razpolaga s trajnimi in zadostnimi
finančnimi sredstvi, ki bodo zagotovila nemoteno delovanje in obstoj prijavitelja med izvajanjem projekta ter po potrebi omogočila sofinanciranje projekta;
– da ima izkušnje in lahko dokaže sposobnost vodenja aktivnosti večjega obsega, podobne obsegu projekta, ki ga prijavitelj prijavlja na razpis.
Objava rezultatov izbirnega postopka
8. Predvideni datum objave rezultatov izbirnega postopka za dodelitev sredstev: april
2003.
Kriteriji za izbor
9. Kriteriji za izbor
Vloge bo pregledala in ocenila izbirna komisija Ministrstva za delo, družino in socialne
zadeve. Izbirni komisiji bodo lahko pomagali
tudi zunanji strokovnjaki. Vse vloge bodo ocenjene na podlagi naslednjih kriterijev: (1) popolnost vloge, (2) ustreznost prijaviteljev, partnerjev in projektov, (3) evaluacija kvalitete
vlog in evaluacija predvidenih stroškov. Natančnejše informacije so navedene v poglavju 2.3 “Evaluacija in izbor vlog” v “Navodilih
prijaviteljem” (glej točko 12).
Navodila za prijavo
10. Način prijave na razpis in podatki, ki
jih je potrebno navesti
Vloga na razpis mora biti oddana na standardnem prijavnem obrazcu, ki je priložen
“Navodilom prijaviteljem” (glej točko 12).
Prijavitelji morajo pri izpolnjevanju prijavnega obrazca natančno upoštevati njegovo
obliko in ustrezna navodila. Vsaka vloga na
razpis mora vsebovati eno podpisano originalno prijavnico, s parafiranimi stranmi celotnega prijavnega obrazca in vseh prilog,
ter šest kopij prijavnega obrazca in prilog.
Zaradi lažje obdelave podatkov mora prijavitelj prijavni obrazec in priloge oddati tudi v
elektronski obliki na računalniški disketi.
Dodatna dokumentacija mora biti v dveh izvodih.
11. Rok za oddajo vlog
Rok za oddajo vlog je petek, 14. februarja 2003, ob 12. uri. Vloge, prispele po tem
roku, bodo zavrnjene, tudi v primeru, da je
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na poštnem žigu označen datum oddaje vloge na pošto pred navedenim rokom.
12. Podrobnejše informacije
Podrobnejše informacije v zvezi s tem razpisom so navedene v “Navodilih prijaviteljem”, ki so skupaj z razpisom objavljena na
spletnih straneh Ministrstva za delo, družino
in
socialne
zadeve:
http://www.gov.si/mddsz/zaposlovanje/PHARE_projekti.htmm “Navodila prijaviteljem” so na zahtevo dostopna tudi v tiskani
obliki na Ministrstvu za delo družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana, kontaktna oseba Božica Matič, e-pošta: bozica.matic@gov.si, tel. 01/478-37-46, faks
01/478-34-93.
Prijavitelji lahko morebitna vprašanja v zvezi z razpisom pošljejo po elektronski pošti (z
navedbo sklicne številke objave razpisa iz
točke 1) na naslov bozica.matic@gov.si. Prijavitelji so vabljeni, da redno obiskujejo zgoraj navedene spletne strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, kjer jim bodo
do zaključka prijavnega roka na voljo tudi
najpogostejša vprašanja v zvezi z razpisom in
odgovori nanje.
Ministrstvo za delo, družino
in socialne zadeve
Ob-83628
In accordance with the Financing Memorandum on the PHARE 2001 Programme –
Economic and Social Cohesion, SI0106.01
“Strengthening Slovenia at the Local Level“,
referring to the Public Finance Act (OG RS,
No. 79/99, 124/00, 79/01), Budget of the
Republic of Slovenia for 2002 (OG RS, No.
103/01, 64/02), Act on Implementation of
the Budget of the Republic of Slovenia for
2002 and 2003 (OG RS, No. 103/01), referring to the Organisation and Financing of
Education Act (OG RS, No. 12/91, 23/96,
64/01), Employment and Insurance Against
Unemployment Act (OG RS, No. 5/91,
17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94,
69/98), Regulation on Implementation of the
Active Employment Policy Measures (OG RS,
No. 64/01), and the State Aid Commission
Decisions of 17 July 2001 (Notification No.
0002-5022860-2001
and
0003-5022860-2001) The Ministry of Labour, Family and Social Affairs issues the
following
Call for Proposals
for Grant Scheme “Strengthening
Slovenia at the Local Level” Lot A –
Social Inclusion
1. Publication reference: SI0106.01
2. Programme and financing source:
PHARE National Programme 2001 – Economic and Social Cohesion, Grant Scheme
“Strengthening Slovenia at the Local Level”,
Lot A – Social Inclusion, SI0106.01, and
Slovene National Budget, programmes of the
Ministry of Labour, Family and Social Affairs
and the Ministry of Education, Science and
Sport.
3. Nature of activities, geographical area
and project duration
(a) Short description of planned activities
The priority issue of the project is focused on active solving of unemployment (activating unutilised resources) as well as reducing structural and preventing long-term
unemployment. In the field of human resour-
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ce development and employment the proposed projects are to provide the HRD staff
from regions, enterprises and educational
institutions with training on HRD planning and
implementation and to enable the unemployed and employed persons (particularly
from sectors facing restructuring) to improve
their knowledge, skills and competencies by
acquiring vocational or technical education
titles and vocational certificates. Consequently, the proposed projects shall aim to combat or prevent unemployment, to prevent
both women and men from moving into
long-term unemployment, to support occupational integration of persons searching for
their first job, and to facilitate the reintegration of the long-term unemployed into the
labour market.
(b) Geographical area
Proposed projects must be focused on
target groups of persons with a permanent
residence and/or place of work in Slovenian
areas with special development problems.
These areas have been identified according
to the criteria stipulated in the “Decree on
Values of Criteria for Determining Areas with
Special Development Problems and Determining Municipalities Fulfilling These Criteria” (OG RS, 59/00).
Within the above areas, priority will be
given to project proposals focused on target
groups from:
– Areas with above average unemployment rates,
– Areas with sectors facing restructuring
(textile/clothing industry, leather/footwear
industry,
wood-processing
industry,
paper-processing industry, metal industry &
mining, construction and duty-free shops),
– Areas with above average representation of specific target groups.
(c) Maximum project duration: 12 months.
For details, see the “Guidelines for Applicants“ referred to in item 12.
4. Overall amount available for this Call
for Proposals
The overall amount available for this Call
for Proposals is EUR 2,568,000. The overall amount is composed of Phare funds in
the sum of EUR 1,925,000 (75%) and of
national public funds in the sum of EUR
643,000 (25%).
5. Maximum and minimum grant amounts
(a) Minimum grant for a project: EUR
66,667 (minimum Phare contribution: EUR
50,000).
(b) Maximum grant for a project: EUR
266,667 (maximum Phare contribution: EUR
200,000).
(c) Maximum proportion of project costs
to be covered by Grant Scheme: 75% of
the total eligible costs; if the assistance recipient is a private company the maximum
grant may be reduced depending on the
size of company and the type of project
proposed.
For details, see the “Guidelines for Applicants“ referred to in item 12.
6. Maximum number of grants to be awarded: maximum 38 grants will be awarded.
Eligibility criteria
7. Eligibility: Who may apply
Applicants must comply with the following
conditions in order to be eligible for a grant:

– be non profit–making or profit-making
organisation which does not make profits
from the grant Scheme; non-governmental
organisation; public sector operator registered for HR development activities;
– have their seat located in Slovenia. Potential partner companies can have their seat
located in Slovenia or EU/Phare countries;
– be directly responsible for the preparation and management of the project(s), not
acting as intermediary;
– have stable and sufficient sources of
finance to ensure the continuity of their organisation throughout the project and, if necessary, to play a part in financing it;
– be experienced and able to demonstrate their capacity to manage larger scale
activity corresponding with the size of the
project for which a grant is requested.
Provisional timetable
8. Provisional notification date of results
of the award process: april 2003.
Award criteria
9. Award criteria
Applications will be examined and evaluated by Evaluation Committee appointed by
the Contracting Authority, with the possible
assistance of external experts. All applications will be evaluated according to the following criteria: (1) Administrative compliance, (2) Eligibility of applicants, partners and
projects, (3) Evaluation of the quality of proposals and financial evaluation. For further
details please see section 2.3 “Evaluation
and Selection of Applications” of the Guidelines for Applicants mentioned in item 12.
Application formalities
10. Application format and details to be
provided
Applications must be submitted using the
standard application form attached to the
Guidelines for Applicants mentioned in item
12, whose format and instructions must be
strictly observed. For each application, one
signed original, duly initialled on all pages of
the Application Form and of the Annexes,
and six copies must be supplied by the applicant. Please note also that, for easier data
processing, the applicants must submit the
Application and the Annexes on a computer
diskette. The supporting documentation is to
be submitted in two copies.
11. Deadline for applications
The deadline for reception of applications
is Friday, 14th February 2003, at 12.00 h. Any
application received after the deadline will be
automatically rejected, even if the postmark
indicates a date preceding the deadline.
12. Detailed information
Detailed information on this Call for Proposals is contained in the “Guidelines for
Applicants“, which are published together
with this notice on the Internet Web site of
the Ministry of Labour, Family and Social
Affairs: http://www.gov.si/mddsz/zaposlovanje/evropski_socialni_sklad.htm or in hard
copy from the Ministry of Labour, Family and
Social Affairs, Kotnikova 5, 1000 Ljubljana,
contact person Ms Božica Matič, Phone No.
(01) 478 3746, Fax No. (01) 478 3493.
Any questions regarding this Call for
Proposals should be sent by e-mail (including the Publication Reference of this Call
for Proposals shown in item 1) to
bozica.matic@gov.si. All applicants are en-
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couraged to consult the above Internet Web
page regularly before the deadline for applications since the Contracting Authority will
publish the most frequently asked questions
and the corresponding replies.
Ministry of Labour, Family
and Social Affairs

Popravek javnega razpisa prestavlja odpravek administrativne napake in ne pomeni
spremembo vsebine javnega razpisa.
Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano
Agencija RS za kmetijske
trge in razvoj podeželja

Popravek
Št. 327-6/2002-105
Ob-83412
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Agencija Republike Slovenije za
kmetijske trge in razvoj podeželja, Dunajska
c. 160, 1000 Ljubljana, objavlja popravek
drugega javnega razpisa za zbiranje vlog za
dodelitev nepovratnih sredstev iz programa
SAPARD, objavljenega v Uradnem listu RS,
št. 97 z dne 15. 11. 2002.
V objavljenem javnem razpisu se spremeni besedilo v Prilogi II Seznam območij regionalnih razvojnih programov podeželja, ki jih
izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano, Regionalni projekt vinske turistične ceste pod VTC 13 – Srednje slovenjegoriška VTC tako, da se glasi:
“VTC 13 – Srednje slovenjegoriška VTC
Občina Ptuj
Naselja: Grajena, Grajenščak, Kicar, Krčevina Pri Vurbergu, Mestni Vrh, Ptuj, Krčevina pri Ptuju,
Občina Destrnik
Naselja: Destrnik, Drstelja, Gomila, Janežovci, Janežovski Vrh, Jiršovci, Ločki Vrh,
Placar, Strmec Pri Destrniku, Svetinci, Vintarovci, Zasadi,
Občina Trnovska vas
Naselja: Biš, Bišečki Vrh, Črmlja, Sovjak,
Trnovska Vas, Trnovski Vrh,
Občina Juršinci
Naselja: Bodkovci, Dragovič, Gabrnik,
Gradiščak, Grlinci, Hlaponci, Juršinci, Kukava, Mostje, Rotman, Sakušak, Senčak Pri
Juršincih, Zagorci,
Občina Dornava
Naselja: Polenci, Polenšak, Slomi, Prerad, Strejaci, Strmec pri Polenšaku, Lasigovci, Bratislavci, Brezovci, Žamenci, Mezgovci
ob Pesnici, Dornava,
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici
Naselja: Grabonoš, Kraljevci, Blaguš, Sv.
Jurij ob Ščavnici, Ženik, Stara gora, Terbegovci, Kokolajnščak, Gabrc, Grabšinci, Mali
Moravščak, Galušak, Kutinci, Sovjak, Kočki
vrh, Jamna,
Občina Lenart
Naselja: Selce, Črmljenšak, Gradenšak,
Zg. Voličina, Sp. Voličina, Zavrh, Gočovski
vrh, Straže, Nadbišec, Gočova, Sv. Trojica v
Slov. goricah, Dolge njive, Rogoznica, Zg.
Senarska, Zg. Verjane, Osek,
Občina Cerkvenjak
Naselja: Andrenci, Brengova, Cenkova,
Cerkvenjak, Cogetinci, Čagona, Grabonoški
Vrh, Ivanjski Vrh, Kadrenci, Komarnica, Kočki Vrh, Peščeni Vrh, Smolinci, Stanetinci, Vanetina, Župetinci,
Občina Ljutomer
Naselja: Radoslavci, Godemarci, Bodislavci, Bučkovci, Moravci v Sl.Goricah, Mala
Nedelja, Drakovci, Kuršinci,
Občina Sveti Andraž v Slovenskih goricah
Naselja: Vitomarci, Drbetinci, Hvaletinci,
Rjavci, Novinci, Gibina, Slavšina.“
Vse ostale določbe ostanejo nespremenjene.

Št. 12003-1/2002
Ob-83433
Na podlagi 5. člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju
varstva okolja (Ur. l. RS, št. 117/00, 24/01,
106/01, 102/02) (v nadaljevanju: splošni
pogoji) Ekološko razvojni sklad Republike
Slovenije, javni sklad, objavlja
spremembo javnega razpisa
Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada za kreditiranje
okoljskih naložb 25PO02A
1. Javni razpis Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur.
l. RS, št. 28/02 in 37/02), se popravi tako,
da se v 1. točki (1. Predmet razpisa in višina
razpisanih sredstev):
– v prvem odstavku znesek “4 milijarde”
nadomesti s “5 milijard”.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
Št. 12003-1/2002
Ob-83434
Na podlagi 5. člena Splošnih pogojev poslovanja za spodbujanje razvoja na področju
varstva okolja (Ur. l. RS, št. 117/00, 24/01,
106/01) (v nadaljevanju: splošni pogoji) Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije, javni sklad, objavlja
spremembo javnega razpisa
Ekološko razvojnega sklada Republike
Slovenije, javnega sklada za kreditiranje
naložb v objekte in naprave za izvajanje
obveznih lokalnih gospodarskih javnih
služb varstva okolja 24LI01B
1. Javni razpis Ekološko razvojnega sklada Republike Slovenije, javnega sklada (Ur.
l. RS, št. 109/01), se popravi tako, da se v
6. točki (6. Rok in način prijave) datum
“27. 12. 2002” nadomesti s “15. 4. 2003”.
Ekološko razvojni sklad
Republike Slovenije,
javni sklad
Ob-83457
Na podlagi Pravilnika o postopku za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Ur.
l. RS, št. 66/01 in 53/02), na podlagi 7. člena Statuta Občine Dobrova-Polhov Gradec
in na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja objavlja Občina Dobrova-Polhov Gradec
spremembo javnega razpisa
za dodeljevanje sredstev za
sofinanciranje programa pospeševanja
in ohranjanja kmetijstva v Občini
Dobrova-Polhov Gradec v letu 2002
Javni razpis za dodeljevanje sredstev za
sofinanciranje programa pospeševanja in
ohranjanja kmetijstva v Občini Dobroba-Polhov Gradec v letu 2002, ki je bil objavljen v
Uradnem listu RS, št. 83 z dne 27. 9. 2002,
se spremeni tako, da se pod III. točko (Splošni pogoji) v A točki doda: potrdilo o strokovni

usposobljenosti kmeta, mnenje pristojne kmetijsko svetovalne službe in dokazilo, da se
upravičenec ukvarja s kmetijsko dejavnostjo.
Sofinancira se le investicije pričete v tekočem
letu. Pod C točko se doda: prevzemnik mora
imeti ustrezno strokovno znanje in izjavo prevzemnika, da bo na kmetijskem gospodarstvu
kmetoval še najmanj 5 let.
Občina Dobrova-Polhov Gradec
Ob-83416
Na podlagi 12. člena Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti (Uradni list RS, št.
96/02) in na podlagi 5. in 9. člena Pravilnika
o postopku in merilih za izbor in sofinanciranje znanstvenih monografij (Uradni list RS,
št. 36/02) Ministrstvo za šolstvo, znanost in
šport Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja
javni razpis
za sofinanciranje izdaje znanstvenih
monografij za leto 2003
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika
proračunskih sredstev: Ministrstvo za šolstvo,
znanost in šport, Trg OF 13, 1000 Ljubljana
(v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
2. Predmet javnega razpisa: predmet javnega razpisa je sofinanciranje:
– natisa izvirnih znanstvenih monografij
slovenskih avtorjev ter virov z uvodno študijo
in komentarjem,
– natisa prevodov znanstvenih monografij
tujih avtorjev v slovenski jezik, pomembnih
za razvoj znanstvene vede in slovenske znanstvene terminologije.
Monografije morajo biti opremljene po
mednarodnih bibliografskih standardih in standardih za znanstveni tisk, veljavnih v Sloveniji.
Ministrstvo sofinancira v primeru natisa
monografij slovenskih avtorjev v slovenskem
jeziku stroške lektoriranja, tehnične priprave
rokopisa za tisk in tiskarske stroške, ne sofinancira pa avtorskega honorarja piscu monografije.
V primeru monografij slovenskih avtorjev
za objavo v tujini ministrstvo sofinancira samo stroške lektoriranja in tehnične priprave
besedila za tisk, ne pa tudi avtorskega honorarja piscu monografije in tiskarskih stroškov.
V primeru prevoda natisa monografij tujih
avtorjev v slovenskem jeziku ministrstvo sofinancira stroške prevajanja, lektoriranja, tehnične priprave za tisk in tiskarske stroške.
3. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji na javni razpis
Na javni razpis za sofinanciranje izdaje
znanstvenih monografij se lahko prijavijo pravne in fizične osebe, ki so vpisane v evidenco
ministrstva. Prav tako se lahko prijavijo zavodi
in društva ter pravne in fizične osebe, ki so
registrirane za opravljanje založniške dejavnost (v nadaljnjem besedilu: založnik).
Vloga na razpis mora vsebovati v celoti
izpolnjen in podpisan prijavni obrazec
(M1-03) in samostojne priloge:
a) dokončen rokopis monografije z obsegom do največ 30 avtorskih pol (obsežnejše
rokopise je treba dodatno utemeljiti);
b) avtorsko ali uredniško predstavitev monografije (Obrazec: M2-03);
c) predstavitev prevoda monografije tujega avtorja v slovenščino (Obrazec: M3-03);
d) dve recenziji rokopisa monografije
(Obrazec: M4-03); ni potrebno pri prijavi prevodov monografij tujih avtorjev v slovenščino;
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e) finančni predračun (Obrazec: M5-03);
f) predračun tiskarne;
g) pogodbo avtorja s tujim založnikom, če
bo prevod monografije slovenskega avtorja
objavljen v tujini;
h) akt o registraciji oziroma redni izpisek
iz sodnega registra, ki ni starejši od 30 dni
(ne velja za javne raziskovalne in visokošolske organizacije).
Predračun tiskarne mora vsebovati naslednje tehnične podatke: naklada, obseg
(v avtorskih polah), format, stavek, tisk, vezava, filmi, papir, platnice in finančne podatke (cena tiska na izvod in skupni tiskarski stroški).
Vse obrazce, od M1-03 do M6-03 je treba poslati v dveh izvodih.
4. Pri dodelitvi sredstev bodo upoštevana naslednja merila:
– aktualnost monografije;
– pomen za razvoj znanstvene discipline;
– pomen za razvijanje znanstvene in strokovne terminologije.
Prednost pri sofinanciranju imajo monografije:
– ki imajo večji pomen za razvoj znanstvene discipline,
– ki imajo večji pomen za slovenski ali
mednarodni znanstveni prostor oziroma uveljavljajo slovensko znanost v mednarodnem
prostoru,
– ki so sofinancirane tudi iz drugih virov.
5. Okvirna višina sredstev javnega razpisa: okvirna višina sredstev javnega razpisa
znaša 100 mio SIT.
6. Določitev obdobja v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva:
– predmet pogodbe (izid knjige) mora biti
izpolnjen do konca leta 2003;
– v primeru natisa prevoda monografije
tujega avtorja v slovenski jezik mora knjiga
iziti do 1. julija 2004.
7. Rok do katerega morajo predložiti prijave o dodelitvi subvencij, način predložitve
prijav ter opremljenost prijav:
a) Prijave morajo ne glede na način prenosa prispeti v glavno pisarno Ministrstva
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13,
Ljubljana, najkasneje do 21. 1. 2003 do
13. ure.
b) Opremljenost prijave:
Vlogo je potrebno poslati v zaprti ovojnici,
na kateri mora biti:
– vidna označba: “Ne odpiraj – prijava za
javni razpis za sofinanciranje izdaje znanstvenih monografij v letu 2003“;
– naslov ministrstva;
– naslov vlagatelja;
V vsaki poslani pošiljki z oznako “Ne odpiraj – vloge za javni razpis za sofinanciranje
izdaje znanstvenih monografij“ je lahko le ena
vloga.
8. Datum odpiranja prijav za dodelitev
sredstev: odpiranje prijav bo na Ministrstvu
za šolstvo, znanost in šport, Trg OF 13, v
sejni sobi v III. nadstropju, 23. 1. 2003.
9. Rok v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega razpisa: vlagatelji bodo
o izidu javnega razpisa obveščeni najpozneje
45 dni od zaključka razpisa.
10. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko
zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisno dokumentacijo lahko zainteresirani dvignejo od dneva razpisa vsak delavnik med 7. in 17. uro do vključno 21. 1.
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2003 na recepciji MŠZŠ, Trg OF 13 ali poiščejo na domači internet strani MŠZŠ – Urad
za znanost.
11. Vse dodatne informacije lahko interesenti dobijo na Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport pri Živi Žlajpah osebno ali po
tel. 01/478-47-16, vsak delavnik od 9. do
13. ure.
Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport
Št. 963-2/02-181
Ob-83645
Na podlagi Pravilnika o postopkih za
izvrševanje proračuna Republike Slovenije
(Ur. l. RS, št. 66/01, 53/02, 80/02 in
88/02), Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l. RS, št.
64/01) in Programa aktivne politike zaposlovanja za leto 2003, ki ga je sprejela
Vlada RS na seji 14. 11. 2002, objavlja
Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana (v nadaljevanju zavod)
javni razpis
za izbor programov informiranja in
motiviranja in programov
izpopolnjevanja in usposabljanja ter
izvajalcev teh programov za leti 2003 in
2004
1. Ime oziroma naziv in sedež uporabnika: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12, Ljubljana.
2. Predmet javnega razpisa z navedbo
osnovnih pogojev in meril, po katerih se
izberejo programi in izvajalci teh programov: predmet javnega razpisa je izbor programov informiranja in motiviranja in programov izpopolnjevanja in usposabljanja ter
izvajalcev teh programov, v katere bo Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje
vključeval brezposelne osebe in udeležence javnih del.
Splošni pogoji so:
1. da je izvajalec registriran za izvajanje
izobraževalne dejavnosti;
2. če gre za gospodarsko družbo in če
zakon določa posebne pogoje za izvajanje
izobraževalne dejavnosti mora biti priložena
odločba o izvajanju dejavnosti;
3. za vsak program mora biti določen vodja izobraževalnega programa, ki izpolnjuje
pogoje, navedene v razpisni dokumentaciji;
4. da predavatelji izpolnjujejo pogoje
predvidene s programom (npr. ustrezna
usposobljenost, licenca);
5. da so zagotovljeni lokacijski in prostorski pogoji za izvajanje programa;
6. da je program v skladu s potrebami
posamezne območne službe;
7. da so programi v trajanju:
– kratke oblike programov informiranja in
motiviranja: od 1 do 5 dni,
– daljše oblike programov informiranja in
motiviranja največ 3 mesece,
– programi izpopolnjevanja in usposabljanja največ 12 mesecev;
8. da udeleženci ob zaključku programa
prejmejo potrdilo o dokončanju programa.
Merila za izbor programov so:
a) za programe informiranja in motiviranja
Merilo

1. Opredelitev ciljne skupine,
ki ji je program namenjen
2. Utemeljenost programa

Maksimalno
število

40 točk
40 točk

Merilo

Maksimalno
število

3. Vsebina in cilji programa
40 točk
4. Reference
30 točk
5. Ustreznost zagotavljanja
lokacijskih in prostorskih
pogojev
40 točk
Skupaj
190 točk
Minimalno število točk,
da se program izbere
110 točk
Program informiranja in motiviranja se izbere, kolikor zbere na merilih najmanj 110
točk, in sicer:
– na 1. merilu: najmanj 20 točk,
– na 2. merilu: najmanj 20 točk,
– na 3. merilu: najmanj 30 točk,
– na 4. merilu: najmanj 10 točk oziroma
obvezno mora biti izpolnjen pogoj, da je bil
program ocenjen kot uspešen, če se je izvajal na ZRSZ v zadnjih treh letih. Kolikor je
bil ocenjen kot neuspešen, se program ne
izbere,
– na 5. merilu: najmanj 30 točk.
b) za programe izpopolnjevanja in usposabljanja
Merilo

1.
2.
3.
4.

Maksimalno
število

Utemeljenost programa
40 točk
Vsebina in cilji programa
60 točk
Reference
30 točk
Ustreznost zagotavljanja
lokacijskih in prostorskih
pogojev
40 točk
Skupaj
170 točk
Minimalno število točk,
da se program izbere
90 točk
Program izpopolnjevanja in usposabljanja
se izbere, kolikor zbere na merilih najmanj
90 točk, in sicer:
– na 1. merilu: najmanj 20 točk,
– na 2. merilu: najmanj 30 točk,
– na 3. merilu: najmanj 10 točk oziroma
obvezno mora biti izpolnjen pogoj, da je bil
program ocenjen kot uspešen, če se je izvajal na ZRSZ v zadnjih treh letih. Kolikor je
bil ocenjen kot neuspešen, se program ne
izbere,
– na 4. merilu: najmanj 30 točk.
Merila so natančneje opisana v razpisni
dokumentaciji.
3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet javnega razpisa: okvirna višina sredstev za leto 2003 je za programe
informiranja
in
motiviranja
40,000.000 SIT iz postavk 7023 in 7025
ter 20,000.000 SIT iz postavke 3606 ter
za programe izpopolnjevanja in usposabljanja 220,000.000 SIT iz postavk 7023 in
7025 ter 15,000.000 SIT iz postavke
3606. Za leto 2004 bo okvirna višina sredstev dodeljena v skladu s 3. členom Zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer
brezposelnosti, ki določa, da Državni zbor
Republike Slovenije na predlog Vlade Republike Slovenije sprejema politiko zaposlovanja in program za njeno izvajanje ter
določa potreben obseg sredstev.
4. Določitev obdobja, v katerem morajo
biti porabljena dodeljena sredstva, oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje sredstev: javni razpis se nanaša
na izvajanje programov do konca leta
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2004. Programe in izvajalce bo uporabnik
izbral za obdobje dveh let, pogodbe pa se
bodo sklepale posamezno, skladno s programom aktivne politike zaposlovanja in
razpoložljivimi finančnimi sredstvi v posameznem proračunskem letu ter glede na
potrebe trga dela in ciljnih skupin na posamezni Območni službi.
5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za izbor programov ter izvajalcev
teh programov
Prvi rok za predložitev vlog je 20. januar
2003.
Drugi rok za predložitev vlog je 21. april
2003.
Tretji rok za predložitev vlog je 1. september 2003.
Vloge se oddajo osebno ali po pošti; vloge, ki bodo poslane s pošto, morajo biti oddane priporočeno ali s povratnico. Vloge morajo biti opremljene, kot je določeno v razpisni dokumentaciji. Kot pravočasne se bodo
upoštevale vloge, ki bodo prispele po pošti
ali osebno do vključno zgoraj navedenih rokov na naslov: Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana.
6. Datum odpiranja vlog za izbor programov ter izvajalcev teh programov: odpiranje
vlog ne bo javno in bo izvedeno v roku najkasneje sedem dni od rokov, opredeljenih za
oddajo vlog.
7. Rok, v katerem bodo potencialni prejemniki obveščeni o izidu javnega razpisa:
potencialni prejemniki bodo obveščeni o izidu javnega razpisa najkasneje v roku 45 dni
po rokih, ki so določeni za oddajo vlog.
8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo: razpisna dokumentacija se nahaja v vložišču (v kleti, soba št. 4) Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica 12,
Ljubljana, ali na spletnih straneh zavoda
http://www. ess.gov.si.
9. Druge informacije o javnem razpisu:
predlagatelji lahko dobijo dodatne informacije na zastavljena pisna vprašanja, ki jih naslovijo na e-mail naslov: suzana.kerec@ess.gov.si ali na naslov Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje (Suzana Kerec), Glinška 12, 1000 Ljubljana.
10. Zavod bo za leto 2004 objavil v Uradnem listu RS podatke o višini sredstev, namenjenih za te programe in roke za predložitev vlog za nove programe.
Zavod Republike Slovenije
za zaposlovanje
Št. 23/02

Ob-83441

Javni razpis
za izbiro izvajalca del za LOT A2 pri
izgradnji HE Boštanj
1. Naročnik: Holding Slovenske elektrarne d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, 1000
Ljubljana, telefaks 01/420-57-40.
2. (a) Kraj izvajanja del: gradbišče HE
Boštanj.
(b) Vrsta del, ki jih je potrebno izvesti:
glavna gradbena dela za HE Boštanj (strojnica in jezovna zgradba).
(c)
Ocenjena
vrednost
naročila:
2,800.000 SIT.
3. Roki za dokončanje del: 1080 dni po
datumu začetka del.
4. (a) Polni naslov službe, od katere se
lahko zahteva razpisna dokumentacija: HSE
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Invest d.o.o., Obrežna 170a, 2000 Maribor,
telefaks 02/300-58-99, tel. 02/300-58-90,
kontaktna oseba: Vili Vindiš, univ. dipl. ek.
(b) Datum, do kdaj je možno zahtevati
razpisno dokumentacijo: 17. 1. 2003.
(c) Znesek in način plačila za razpisno
dokumentacijo: cena razpisne dokumentacije za dobavo opreme in izvedbo del znaša
500.000 SIT (vključno z DDV). Zainteresirani ponudniki morajo ta znesek nakazati na
transakcijski račun HSE d.o.o. št.
04302-0000317271.
Razpisno dokumentacijo je možno dvigniti proti predložitvi dokazila o vplačilu.
Na željo lahko razpisno dokumentacijo
pošljemo tudi po pošti proti predhodni predložitvi potrdila o plačilu razpisne dokumentacije.
Naročnik ne prevzema nobene odgovornosti
za morebitno izgubo ali zakasnitev pošiljke.
5. (a) Datum in ura, do kdaj je potrebno
predložiti ponudbe: 12. 2. 2003 do 12. ure.
(b) Polni naslov, kamor je potrebno predložiti ponudbe: HSE Invest d.o.o., Obrežna
170a, 2000 Maribor.
6. Datum, čas in kraj odpiranja ponudb:
12. 2. 2003 ob 12.15 na sedežu HSE Invest d.o.o.
7. Garancija za resnost ponudbe: ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 5% od neto ponudbene cene. Garancija mora biti veljavna še 30
dni po roku veljavnosti ponudbe.
8. Financiranje in plačila: izvedba del po
pogodbi bo financirana iz lastnih sredstev
naročnika. Plačilni pogoji so navedeni v razpisni dokumentaciji.
9. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki za priznanje sposobnosti:
a) da so v zadnjih petih letih izvedli dela
pri gradnji hidroelektrarn, mostov, hidrotehničnih objektov, vodnih zgradb in drugih
zahtevanih gradbenih objektov,
b) da razpolagajo z izkušenim strokovnim
osebjem za izvedbo del, ki so predmet tega
razpisa,
c) da imajo potrebna sredstva za delo za
izvedbo razpisanih del,
d) da imajo vpeljan sistem kontrole kvalitete za izvedbo podobnih del,
e) stabilno finančno poslovanje v zadnjih
treh poslovnih letih.
10. Merila za dodelitev naročila:
– višina ponudbene cene 70 točk,
– tehnična opremljenost ponudnika 8 točk,
– kadrovska sestava 8 točk,
– reference pri podobnih delih 8 točk,
– vključitev podizvajalcev iz posavske regije 6 točk.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o.
Ljubljana
Št. 414-01-1/2002-15
Ob-83284
Na podlagi Zakona o socialnem varstvu
(Ur. l. RS, št. 54/92, 42/94 – odl. US,
1/99, 41/99, 36/00, 54/00 in 26/01) in
določb Pravilnika o vrednotenju programov
organizacij in društev na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Dravograd (MUV, št. 18/01) Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
programov s področja socialnega in
zdravstvenega varstva v Občini
Dravograd za leto 2003

1. Naročnik javnega razpisa: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
2. Predmet razpisa: predmet razpisa so
programi društev oziroma organizacij s področja socialnega in zdravstvenega varstva,
ki delujejo kot prostovoljne in neprofitne, v
njihovem programu so elementi skrbi za invalide, reševanje socialne stiske prebivalcev
ali članov, dobrodelnost in samopomoč.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo
društev.
3. Pogoji razpisa: pravico do sofinanciranja programov dejavnosti na področju socialno-zdravstvenega varstva imajo upravičeni
nosilci in izvajalci te dejavnosti, ki izpolnjujejo
naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Dravograd ali
izvajajo dejavnost na območju Občine Dravograd, oziroma ne glede na sedež, vendar imajo med člani tudi člane iz Občine Dravograd,
– da so registrirana v skladu z Zakonom o
društvih,
– da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– prijavljajo program, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa, delež lastnih
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov.
4. Merila za dodelitev sredstev
Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi kriterijev in meril vrednotenja programov izvajalcev socialnega in zdravstvenega
varstva v Občini Dravograd ter predloga strokovne službe. Sklep o izbiri sprejme Odbor
za družbene dejavnosti Občine Dravograd.
Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh
po sprejemu proračuna za leto 2003.
Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o
sofinanciranju programov župan občine.
5. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2003. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2003.
6. Predložitev ponudb
Ponudniki programov s področja socialno-zdravstvenega varstva morajo ponudbo
oddati po pošti kot priporočeno pošiljko. Ponudba mora biti izdelana na predpisanih
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije z zahtevanimi prilogami.
Rok za oddajo ponudb je 15. januar 2003
do 15. ure, na naslov: Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
Na ovojnici mora biti napisano naslednje:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis “Ne odpiraj – Javni razpis s področja socialnega in zdravstvenega varstva
2003“.
7. Razpisna dokumentacija
Interesenti lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo naslednji dan po tej objavi, v Referatu za družbene dejavnosti Občine Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd, pri Jerneji
Ravnik (soba št. 10), vsak delavnik od 8. do
14. ure.
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na tel. 02/878-30-11 oziroma po
e-pošti: ravnik@dravograd.si.
Občina Dravograd
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Št. 414-01-3/2002-15
Ob-83285
Na podlagi Zakona o športu (Ur. l. RS, št.
22/98) ter v skladu z Nacionalnim programom športa v RS (Ur. l. RS, št. 24/00) in
določb Pravilnika o merilih za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v Občini
Dravograd (MUV, št. 18/01) Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
izvajanja letnega programa športa v
Občini Dravograd za leto 2003
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
2. Predmet razpisa: v letu 2003 bomo
sofinancirali naslednje programe:
1.1. šport predšolskih in šoloobveznih
otrok:
– interesne športne dejavnosti predšolskih otrok, zlasti dejavnosti v okviru programa športne značke “Zlati sonček“ in “Krpan“,
– interesne športne dejavnosti šoloobveznih otrok, ki imajo značaj organizirane redne
vadbe, zlasti pa dejavnosti v okviru programa
športne značke “Zlati sonček“ in “Krpan“,
tečaji plavanja in smučanja ter občinska šolska tekmovanja po programu,
– programe interesne vadbe otrok s posebnimi potrebami;
1.2. šport nadarjenih otrok in mladine,
usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport:
– dogovorjene programe individualnih
športnih panog,
– dogovorjene programe kolektivnih športnih panog,
– organizacijo večjih športnih prireditev,
ki imajo tekmovalni značaj;
1.3. športna dejavnost mladine in študentov;
1.4. šport invalidov;
1.5. športno-rekreativno dejavnost odraslih:
– organizirano strokovno vadbo odraslih
po dogovorjenem programu,
– organizacija množičnih športnorekreativnih akcij in prireditev;
1.6. kakovostni šport odraslih v individualnih športnih panogah, kolektivnih športnih
panogah in organizacijo športnih prireditev,
ki imajo tekmovalni značaj;
1.7. odprtje šolskih telovadnic ob sobotah in nedeljah za izvajanje organiziranih športnih programov;
1.8. šolanje in izpopolnjevanje strokovnih
kadrov;
1.9. večje športne prireditve:
– prireditev mora organizirati športno
društvo, klub ali športna zveza na območju
Občine Dravograd,
– iz proračuna se organizatorju sofinancira samo ena večja prireditev,
– prireditev mora biti najavljena vsaj mesec dni pred njeno izvedbo;
1.10. priznanja športnikom in športnim
delavcem;
1.11. mednarodno sodelovanje na področju športa:
– potrebno je predložiti podatke o društvu, s katerim sodeluje in program sodelovanja;
2.10. športne prireditve posebnega pomena za Občino Dravograd.
Predmet tega razpisa niso sredstva za
vzdrževanje in investicije v prostor in opremo
za športno dejavnost.
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3. Pogoji razpisa
Pravico do sofinanciranja športnih programov imajo nosilci in izvajalci športne dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da so registrirani v skladu z Zakonom o
društvih, delujejo in imajo večino članstva na
področju Občine Dravograd,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja na področju Občine Dravograd,
– da imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje
za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti,
– da imajo zagotovljeno redno vadbo najmanj 35 tednov v letu,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– prijavljajo program, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa, delež lastnih
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov.
4. Merila za dodelitev sredstev
Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi kriterijev in meril za sofinanciranje
športnih programov v Občini Dravograd ter
predloga Športne zveze Dravograd. Sklep o
izbiri sprejme Odbor za družbene dejavnosti
Občine Dravograd.
Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh
po sprejemu proračuna za leto 2003.
Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o
sofinanciranju programov župan občine.
5. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2003. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2003.
6. Predložitev ponudb
Ponudniki programov s področja športnih
dejavnosti morajo ponudbo oddati po pošti
kot priporočeno pošiljko. Ponudba mora biti
izdelana na predpisanih obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije z zahtevanimi prilogami.
Rok za oddajo ponudb je 15. januar 2003
do 15. ure, na naslov: Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
Na ovojnici mora biti napisano naslednje:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis “Ne odpiraj – Javni razpis s področja športa 2003“.
7. Razpisna dokumentacija
Interesenti lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo naslednji dan po tej objavi, v pisarni
Športne zveze Dravograd, Trg 4. julija 7, Dravograd, pri Darko Žižeku, vsak delavnik od
8. do 14. ure.
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na tel. 02/878-30-11.
Občina Dravograd
Št. 414-01-2/2002-15
Ob-83286
Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa na področju kulture (Ur. l. RS,
št. 75/94) in določb Pravilnika za vrednotenje kulturnih programov v Občini Dravograd
(MUV, št. 18/01) Občina Dravograd, Trg 4.
julija 7, 2370 Dravograd objavlja
javni razpis
za zbiranje ponudb za sofinanciranje
letnega programa ljubiteljskih kulturnih
dejavnosti v Občini Dravograd za leto
2003
1. Naročnik javnega razpisa: Občina Dravograd, Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.

2. Predmet razpisa:
– dejavnost registriranih kulturnih društev
in njihovih sekcij, kulturna dejavnost v drugih
društvih, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– kulturna dejavnost predšolske, osnovnošolske in srednješolske populacije ter kulturna dejavnost študentov - vse le v delu, ki
presega šolske vzgojnoizobraževalne programe,
– udeležba na območnih, medobmočnih
in državnih srečanjih,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije,
– drugi programi, ki dokažejo vsebinsko
upravičenost.
Predmet tega razpis niso sredstva za vzdrževanje in investicije v prostor in opremo za
kulturno dejavnost in spomeniško varstvene
akcije.
3. Pogoji razpisa
Pravico do sofinanciranja programov dejavnosti na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti imajo upravičeni nosilci in izvajalci te
dejavnosti, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo sedež v Občini Dravograd ali
izvajajo dejavnost na območju Občine Dravograd, oziroma ne glede na sedež, vendar imajo med člani tudi člane iz Občine Dravograd,
– da so registrirana v skladu z Zakonom o
društvih,
– da imajo materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničevanje načrtovanih dejavnosti,
– da imajo urejeno evidenco o članstvu,
– da imajo organizirano redno dejavnost,
za katero so registrirani,
– prijavljajo program, ki je predmet javnega razpisa in imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in
odhodki za izvedbo programa, delež lastnih
sredstev, delež uporabnikov in sredstva, pridobljena iz drugih virov.
4. Merila za dodelitev sredstev
Izbrane programe bomo sofinancirali na
podlagi kriterijev in meril za sofinanciranje
kulturnih programov v Občini Dravograd, predloga Zveze kulturnih društev Dravograd ter
strokovne službe. Sklep o izbiri sprejme Odbor za družbene dejavnosti Občine Dravograd.
Izbrani ponudniki bodo o dodelitvi sredstev obveščeni najpozneje v tridesetih dneh
po sprejemu proračuna za leto 2003.
Z izbranimi izvajalci sklene pogodbe o
sofinanciranju programov župan občine.
5. Rok izvedbe: programi, ki se sofinancirajo, se izvedejo v letu 2003. Dodeljena
sredstva morajo biti porabljena v letu 2003.
6. Predložitev ponudb
Ponudniki programov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti morajo ponudbo oddati po pošti kot priporočeno pošiljko. Ponudba mora biti izdelana na predpisanih
obrazcih, ki so sestavni del razpisne dokumentacije z zahtevanimi prilogami.
Rok za oddajo ponudb je 15. januar 2003
do 15. ure, na naslov: Občina Dravograd,
Trg 4. julija 7, 2370 Dravograd.
Na ovojnici mora biti napisano naslednje:
– polni naslov pošiljatelja,
– polni naslov prejemnika,
– pripis “Ne odpiraj – Javni razpis s področja ljubitelsjkih kulturnih dejavnosti 2003“.
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7. Razpisna dokumentacija
Interesenti lahko razpisno dokumentacijo
dvignejo naslednji dan po tej objavi v Referatu za družbene dejavnosti Občine Dravograd,
Trg 4. julija 7, Dravograd, pri Jerneji Ravnik
(soba št. 10), vsak delavnik od 8. do 14.
ure.
Dodatne informacije v času trajanja razpisa dobite na tel. 02/878-30-11 oziroma po
e-pošti: ravnik@dravograd.si.
Občina Dravograd
Št. 67-6/02-4111
Ob-83351
Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1, Ljutomer, objavlja
javni razpis
za oddajo prijav za sofinanciranje letnih
programov dejavnosti v ljubiteljski
kulturi v Občini Ljutomer za leto 2003
1. Predmet razpisa so finančna sredstva
iz proračuna Občine Ljutomer, namenjena
sofinanciranju letnih programov dejavnosti v
ljubiteljski kulturi v Občini Ljutomer za leto
2003.
2. Na razpis se lahko prijavijo društva,
ki imajo sedež v Občini Ljutomer, imajo
urejeno evidenco o članstvu, imajo zagotovljene prostorske in kadrovske pogoje za
izvajanje določene ljubiteljske kulturne dejavnosti in so kot društvo registrirani najmanj eno leto.
3. Prijava mora vsebovati izpolnjeno razpisno dokumentacijo in zahtevane priloge.
Obrazci razpisne dokumentacije se dvignejo
v prostorih Občine Ljutomer, Vrazova 1, soba 111.
4. Občina bo sofinancirala:
– dejavnost sekcij v kulturnih društvih,
skupinah in posameznikih,
– prostočasne kulturne aktivnosti izven šolskega, vzgojno-izobraževalnega programa,
– izobraževanje strokovnih kadrov za vodenje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– kulturne prireditve in akcije ter dejavnost na področju varovanja kulturne dediščine,
– druge programe, ki dokažejo vsebinsko upravičenost.
5. Rok za predložitev vloge in vseh zahtevanih dokumentov je 15. januar 2003 na
naslovu Občina Ljutomer, Vrazova ulica 1,
Ljutomer, Oddelek za družbene dejavnosti,
soba št. 111. Prijave morajo biti podane v
zaprti kuverti z oznako “Javni razpis za letne
programe dejavnosti v ljubiteljski kulturi za
leto 2003.“
6. O višini sredstev dobljenih na tem razpisu bodo vlagatelji obveščeni v roku osem
dni po odločitvi komisije.
Občina Ljutomer
Št. 98/02
Ob-83353
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Ur. l. RS, št. 22/98) objavlja Mestna občina
Celje, Trg celjskih knezov 9, Celje,
javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa v Mestni občini Celje
v letu 2003
I. Splošni pogoji
1. Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji izvajalci športnih programov:
1.1. športna društva,
1.2. Športna zveza Celje,
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1.3. vrtci, osnovne in srednje šole,
1.4. zavodi, zasebniki, gospodarske
družbe in druge organizacije, registrirane za
opravljanje dejavnosti v športu.
2. Izvajalci morajo izpolnjevati naslednje
pogoje:
2.1. da imajo sedež in delujejo na območju Mestne občine Celje,
2.2. da so registrirani za izvajanje športne
dejavnosti že več kot leto dni ali pa da nadaljujejo dejavnost športnega društva, katerega
program je bil sofinanciran že v letu 2002,
2.3. da imajo urejeno evidenco o članstvu (velja za društva),
2.4. da izpolnjujejo prostorske in kadrovske pogoje za izvedbo programa,
2.5. da imajo večino članstva oziroma
udeležencev programa z območja Mestne
občine Celje.
II. Predmet javnega razpisa je zbiranje predlogov za sofinanciranje naslednjih letnih programov športa:
1. Športna vzgoja otrok in mladine
1.1. Interesna športna vzgoja predšolskih
otrok
1.1.1. program Zlati sonček (P),
1.1.2. tečaj plavanja (P),
1.1.3. tečaj drsanja (P),
1.1.4. programi v društvih in občinski
športni šoli (P), ki imajo značaj redne splošne vadbe najmanj 36 tednov v letu,
1.1.5. program Ciciban planinec;
1.2. Interesna športna vzgoja šoloobveznih otrok in mladine
1.2.1. program “Zlati sonček“ za otroke v
1. in 2. razredih osemletke oziroma 1., 2. in
3. razredih devetletke (P),
1.2.2. program “Krpan“ za otroke v 3.
razredih osemletke oziroma 4. razredih devetletke (P),
1.2.3. tečaj plavanja za otroke v 2. razredih osemletke oziroma v 1. in 3. razredih
devetletke (P),
1.2.4. tečaj drsanja za otroke v 1. razredih osemletke oziroma 1. in 2. razredih devetletke (P),
1.2.5. programi, ki imajo značaj redne
splošne vadbe najmanj 36 tednov v letu,
1.2.6. med razredna tekmovanja nižjih
razredov osnovnih šol (P),
1.2.7. med šolska tekmovanja osnovnih
in srednjih šol (P),
1.2.8. programi v času zimskih, jesenskih in novoletnih šolskih počitnic (P);
1.3. Športna vzgoja otrok in mladine s
posebnimi potrebami
1.3.1. programi, ki imajo značaj redne
splošne vadbe ter tekmovanja;
1.4. Športna vzgoja otrok in mladine
usmerjene v kakovostni in vrhunski šport
1.4.1. programi društev individualnih in
kolektivnih športnih panog uvrščenih v skupini D in E,
1.4.2. programi usmerjevalnih selekcij
društev uvrščenih v skupine A, B in C;
1.5. Drugi programi pomembni za šport v
občini
2. Kakovostni in vrhunski šport
2.1. programi društev individualnih in kolektivnih športnih panog uvrščenih v skupine
A, B in C;
3. Športna rekreacija
3.1. program društev, ki imajo značaj redne vadbe za starejše občane ali invalide
najmanj 36 tednov v letu,

3.2. množične športno-rekreativne akcije
in prireditve na območju občine,
3.3. drugi programi pomembni za šport v
občini.
4. Razvojne, strokovne in druge naloge v
športu
4.1. nujna investicijsko vzdrževalna dela
na športnih objektih ali površinah, ki so v občinski lasti ali v upravljanju športnih društev ter
nabava ali obnova športne opreme na teh
objektih. Prednost bodo imeli javni športni objekti občinskega pomena in objekti, ki so namenjeni predvsem organizirani športni vadbi,
4.2. organizacija seminarjev in tečajev v
občini za dopolnilno izobraževanje strokovnih kadrov (P),
4.3. zdravstveno varstvo in testiranja kategoriziranih in drugih vrhunskih športnikov (P),
4.4. tekmovalne športne prireditve na območju Mestne občine Celje v organizaciji
športnih društev,
4.5. izvajanje občinskih športnih programov na objektih ŠRC Golovec,
4.6. mednarodno sodelovanje s partnerskimi mesti ter sodelovanje z drugimi občinami,
4.7. delovanje finančnega servisa za društva in klube (P),
4.8. priprave športnikov in klubskih ekip
za nastope na olimpijskih igrah, svetovnih in
evropskih prvenstvih oziroma pokalih, univerziadi, sredozemskih igrah ter olimpijskih
dnevih mladih,
4.9. programi športnikov kategoriziranih
po kriterijih Olimpijskega komiteja Slovenije,
4.10. priznanja športnikom in športnim
delavcem ter prireditev Šport v Celju (P),
4.11. informatika v športu (P),
4.12. drugi programi, pomembni za šport
v občini.
5. Delovanje Športne zveze Celje
5.1. strokovna služba (plače in drugi osebni prejemki),
5.2. materialni stroški delovanja zveze in
strokovne službe.
6. Mednarodne igre šolskih otrok (P).
7. Mednarodne športne prireditve v organizaciji športnih društev.
Opomba: pri programih označenih s (P)
ima prvo prioriteto pri izvajanju Športna zveza
Celje.
III. Način sofinanciranja programov
Izbrani programi bodo sofinancirani iz proračunskih sredstev za šport za leto 2003 na
osnovi Pravilnika za sofinanciranje programov športne dejavnosti ter Meril in normativov za ovrednotenje športnih programov v
Mestni občini Celje ter rangiranja športnih
društev s strani Športne zveze Celje.
Prednost pri izboru izvajalcev programov
bodo imela športna društva, Športna zveza
Celje ter izvajalci, katerih programi so bili
sofinancirani že v letu 2002 oziroma izvajalci, ki svoje programe izvajajo nepridobitno.
Dodeljena sredstva morajo biti porabljena do konca leta 2003.
IV. Rok za predložitev prijav in način prijave
Prijave pošljite s priporočeno pošiljko ali
osebno oddajte v zaprti ovojnici (z izpisanim
nazivom izvajalca) na naslov: Mestna občina
Celje, Oddelek za družbene dejavnosti, Trg
celjskih knezov 9, 3000 Celje, s pripisom
“Javni razpis 2003 – Šport (Ne odpiraj)“.
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Rok za prijavo na javni razpis je 14. 1.
2003.
Šteje se, da je prijava prispela pravočasno, če je bila na dan roka za prijavo oddana
na pošti s priporočeno pošiljko ali do 12. ure
oddana v tajništvu Oddelka za družbene dejavnosti.
Prepozno oddane ali nepopolne prijave
se ne bodo upoštevale.
V. Datum odpiranja prijav: odpiranje prijav
bo komisija opravila dne 17. 1. 2003. Odpiranje prijav ne bo javno.
VI. Vsebina prijave
Prijava mora biti oddana na razpisnih
obrazcih naročnika.
Prijavi je potrebno priložiti:
1.1. Izvajalci, ki so imeli pogodbe že v
letu 2002, morajo predložiti:
1.2. fotokopijo odločbe Upravne enote
Celje o vpisu v register društev, če je v letu
2002 prišlo do statusnih sprememb (velja za
društva),
1.3. pogodbo o najemu objekta za izvajanje programa (pogodba z upraviteljem oziroma lastnikom objekta – za programe, ki se
izvajajo v šolah, velja tudi potrdilo šole) ali
dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj objekta,
1.4. koledar nacionalne športne zveze za
leto 2003 oziroma za sezono 2002/2003
(velja za društva, ki nastopajo v tekmovalnih
sistemih svojih nacionalnih športnih zvez),
1.5. kratko poročilo o izvedbi programov
in doseženih rezultatih v letu 2002,
1.6. zaključni račun s finančnim poročilom za leto 2002 bodo morali izbrani izvajalci
dostaviti pred podpisom pogodbe, vendar
ne pred 15. 3. 2003.
1. Izvajalci, ki se prvič prijavljajo na razpis, morajo predložiti:
1.1. fotokopijo odločbe Upravne enote Celje o vpisu v register društev (velja za društva)
1.1.1. Odločbe morajo biti izdane na
osnovi pravil (statuta), usklajenih z Zakonom
o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95 in 89/99).
1.1.2. Zasebniki in druge organizacije
predložijo dokazilo o registraciji za opravljanje dejavnosti v športu.
1.2. finančno ovrednoten program za leto 2003 z navedenimi predvidenimi viri financiranja,
1.3. pogodbo o najemu objekta za izvajanje programa (pogodba z upraviteljem oziroma lastnikom objekta – za programe, ki se
izvajajo v šolah, velja tudi potrdilo šole) ali
dokazilo, da je izvajalec lastnik oziroma upravitelj objekta,
1.4. dokazilo o zagotovljenem in ustrezno usposobljenem strokovnem kadru za izvedbo programa (pogodbe oziroma dogovore s strokovnimi delavci ter njihove diplome
– fotokopije),
1.5. koledar nacionalne športne zveze za
leto 2003 oziroma za sezono 2002/2003
(velja za društva, ki nastopajo v tekmovalnih
sistemih svojih nacionalnih športnih zvez),
1.6. zaključni račun s finančnim poročilom za leto 2001 (društva, zavodi in druge
organizacije),
1.7. pred podpisom pogodbe bodo morali izbrani izvajalci dostaviti tudi zaključni račun s finančnim poročilom za leto 2002,
vendar ne pred 15. 3. 2003,
1.8. dokazilo davčnega organa o poravnanih davčnih obveznostih (zasebniki).
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VII. Razpisni obrazci in informacije
Interesenti lahko dvignejo razpisno dokumentacijo (obrazce) v uradnih urah v tajništvu
Oddelka za družbene dejavnosti Mestne občine Celje, Prešernova 27, Celje (II. nadstropje) ali pa jo prejmejo po elektronski pošti
(zahtevek se mora posredovati na naslov:
lado.gobec@celje.si).
Dodatne informacije v zvezi z razpisom
lahko dobijo interesenti vsak delovni dan med
9. in 12. uro na tel. 42-65-872 ali osebno pri
strokovnem sodelavcu za šport.
VIII. Pogodbe o sofinanciranju programov
Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe o sofinanciranju programov.
Mestna občina Celje
Št. 65000-0006/2002
Ob-83422
Na podlagi 10. člena Zakona o športu
(Uradni list RS, št. 22/98) in 6. člena Pravilnika za vrednotenje športnih programov v
Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 93/99,
101/02) in Letnega programa športa v Občini Sevnica za leto 2003, Občina Sevnica
objavlja
javni razpis
za izbiro programov športa, ki so v
javnem interesu v letu 2003
1. Na razpisu lahko sodelujejo naslednji
izvajalci športnih programov na območju občine Sevnica: športna društva, športne zveze, zavodi, gospodarske družbe, zasebniki
in druge organizacije, ki so na podlagi zakonskih predpisov registrirane za opravljanje
dejavnosti na področju športa ter zavodi s
področja vzgoje in izobraževanja.
Izvajalci morajo izpolnjevati pogoje iz
2. člena Pravilnika za vrednotenje športnih
programov v Občini Sevnica (Uradni list RS,
št. 93/99, 101/02) – v nadaljevanju Pravilnika.
2. Sofinancirali se bodo naslednji programi oziroma vsebine:
– športna vzgoja otrok in mladine (Zlati
sonček, Ciciban planinec, Krpan, Delfin, Naučimo se plavati, 80-urni programi za šolske
otroke in mladino, šolska športna tekmovanja, športna vzgoja otrok usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport),
– športna rekreacija (programi redne
vadbe, sredstva za športno rekreativne prireditve),
– kakovostni šport (programi redne vadbe),
– vrhunski šport (programi za vrhunske
športnike v individualnih panogah, programi
v kolektivnih (ekipnih) športnih panogah,
– šport invalidov (programi redne vadbe),
– sredstva za uporabo športnih objektov.
Skupni predvideni obseg sredstev za sofinanciranje navedenih programov je
20,000.000 SIT, dokončen znesek bo znan
po sprejetju proračuna Občine Sevnica za
leto 2003.
3. Podlaga za izbor in vrednotenje programov je Pravilnik in Letni program športa v
Občini Sevnica za leto 2003. Z vsakim izvajalcem letnega programa športa, ki mu bo
priznano sofinanciranje programov, bo sklenjena pogodba. Pogodbe z izvajalci bodo
sklenjene v roku 30 dni po sprejemu proračuna Občine Sevnica za leto 2003.
4. Razpisno dokumentacijo in podatke v
zvezi z razpisom dobite na Občini Sevnica,
Glavni trg 19a, 8290 Sevnica – Oddelek za

družbene dejavnosti, soba 202, tel.
07/81-61-214, faks 07/81-61-210, e-naslov: darja.lekse@obcina-sevnica.si).
5. Razpisno dokumentacijo, skupaj z zahtevanimi prilogami, je potrebno dostaviti v
zaprti kuverti do 13. 1. 2003 do 12. ure na
naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, s pripisom: Javni razpis za
šport 2003 – Ne odpiraj! Na kuverti mora biti
naveden naziv pošiljatelja. Javno odpiranje
ponudb bo 13. 1. 2003 ob 13. uri v sejni
sobi Občine Sevnica (soba št. 001).
Občina Sevnica
Ob-83523
Javni razpis
za zbiranje predlogov za sofinanciranje
programov športa za leto 2003, ki jih bo
Občina Litija v letu 2003 sofinancirala iz
občinskega proračuna
1. Na razpisu lahko sodelujejo vsi nosilci
in izvajalci športnih dejavnosti (športna društva in klubi, šole, vrtci, podjetniki oziroma
gospodarske družbe, zasebniki), ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– da imajo na dan 1. 1. 2003 sedež v
Občini Litija;
– da so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu;
– da imajo organizirano redno dejavnost
najmanj 6 mesecev v letu in so že registrirani
najmanj eno leto od prijave na razpis;
– da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske pogoje za uresničitev načrtovanih športnih aktivnosti, za katere kandidirajo na razpisu;
– da Občini vsako leto dostavijo poročilo
o realizaciji programov, ki so bili sofiancirani
iz proračunskih sredstev, podatke o članstvu
in ostalo dokumentacijo, kot jo določa Zakon
o društvih (Ur. l. RS, št. 60/95, 49/98 in
89/99).
2. Iz proračunskih sredstev se bodo sofinancirali programi športa pod pogoji in v skladu s sprejetimi Merili za sofinanciranje športnih programov v občini Litija, upoštevajoč
proračunske možnosti in načelo, da so proračunska sredstva dostopna vsem izvajalcem
športnih programov, in sicer za naslednje
vsebine:
– šport predšolskih otrok in šolske mladine;
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami;
– šport otrok in mladine v društvih in klubih, usmerjenih v kakovostni in vrhunski
šport, ki ima značaj redne športno-rekreativne vadbe in podlage v organiziranem sistemu tekmovanja državnih panožnih zvez;
– kakovostni in vrhunski šport posameznikov in ekip, ki nastopajo v uradnih tekmovalnih sistemih do naslova državnega prvaka;
– promocijske in množične športno-rekreativne prireditve v javnem interesu;
– šolanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov, ki delujejo v društvih in klubih;
– priznanja športnikov in športnih delavcev;
– šport invalidov;
– delovanje občinske zveze športnih društev;
– vzdrževanje javnih športnih objektov.
Višina sredstev za sofinanciranje programov športa v posameznem letu je tolikšna,
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kot jo določi odlok o poračunu za tekoče
leto; izvajalci športnih programov pa prejmejo sorazmerni delež sredstev dotacij na izbranem področju športa v skladu s sprejetim
programom športa.
3. Predlagatelji programov morajo v svoji
prijavi posredovati natančen opis programov,
dejavnosti ali prireditve, izpolnjene na predpisanih obrazcih, ki jih lahko dvignejo na Občini Litija, Oddelku za družbene dejavnosti,
soba 50.
Znesek in način plačila za razpisno dokumentacijo: 5.000 SIT z gotovino ali predložiti
dokazilo o nakazilu na transakcijski račun
Občine Litija, št. 01260-0100002491.
Predlagatelji programov lahko razpisno
dokumentacijo dobijo tudi na spletnih straneh občine Litija, http://www.litija.net/
Neustreznih in nepopolnih prijav predlagateljev brez izpolnjenih obrazcev na javnem
razpisu ne bomo upoštevali.
4. Zadnji rok za zbiranje prijav je 31. 1.
2003, s poštnim žigom na ovojnici ali oddane osebno v sobi 50 Občine Litija, do 13.
ure, javno odpiranje pa bo 3. 2. 2003 ob
10. uri v prostorih Občine Litija, soba 47.
5. Prijave je potrebno poslati na predpisanih obrazcih in v zaprti naslovnici na naslov: Občina Litija, Jerebova 14, 1270 Litija,
z obveznim pripisom: “Ne odpiraj – javni razpis za šport 2003!“ Na hrbtni strani ovojnice
mora biti izpisan natančen naziv in naslov
izvajalca športnih programov.
6. V roku dospele prijave bodo ovrednotene v skladu s pravilnikom in merili za vrednotenje programov športa v občini. Z izbranimi izvajalci bodo sklenjene pogodbe za sofinanciranje športnih programov.
Občina Litija
Ob-83274
Dinos Holding d.d. in DINOS d.o.o. Ljubljana, Šlandrova 6, Ljubljana, objavljata
javni razpis
za zbiranje ponudb za prodajo
nepremičnin
1. Parc. št. 2192/11 – stavbišče z gospodarskim poslopjem v izmeri 140 m2, parc.
št. 2192/12 – stavbišče z gospodarskim
poslopjem v izmeri 103 m2, parc. št.
2192/13 – stavbišče z gospodarskim poslopjem v izmeri 6 m2, parc. št. 2192/14 –
stavbišče z gospodarskim poslopjem v izmeri 42 m2, parc. št. 2192/16 – stavbišče z
gospodarskim poslopjem v izmeri 147 m2,
parc. št. 2192/18 – stavbišče z gospodarskim poslopjem v izmeri 51 m2 in parc. št.
2192/4 – dvorišče v izmeri 1140 m2 – vse
k.o. Bežigrad. Nepremičnine so locirane na
področju Kurilniške ulice 18 v Ljubljani.
2. Pogoji javnega zbiranja ponudb:
– ponudnik je lahko fizična oseba s slovenskim državljanstvom (tuja fizična oseba
skladno s predpisi države RS) ali pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji;
– ponudba naj vsebuje predmet ponudbe in ceno za nepremičnino kot celoto. Prodajalec pričakuje kot najnižjo ponujeno kupnino za celoto 40,000.000 SIT, od česar
predstavlja vrednost parcele 2192/4 najmanj
5,000.000 SIT, poslovni objekti pa skupaj
najmanj 35,000.000 SIT;
– nepremičnine, ki so predmet razpisa,
prodajalec prodaja po sistemu videno – kupljeno.
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3. Ponudnik vplača varščino, kot jamstvo
za resnost ponudbe, v višini 10% od pričakovanih kupnin iz druge alinee na transakcijski
račun št. 02922-0010078974 pri NLB d.d.
Ljubljana in dokazilo o vplačilu priloži ponudbi. Izbranemu ponudniku bo prodajalec varščino vštel v kupnino, drugim pa jo bo vrnil v
8 dneh po izbiri;
– pisne ponudbe z dokazilom iz prejšnje
alinee je treba poslati s priporočeno pošiljko
najkasneje v 5 dneh od te objave, na naslov:
Dinos d.o.o. Ljubljana, Šlandrova 6, 1000
Ljubljana, pod oznako: “Javni razpis za zbiranje ponudb. Ne odpiraj!“;
– pisne ponudbe bo pregledala komisija
in ponudnike obvestila najkasneje v 5 dneh
po končanem zbiranju ponudb. Prednost pri
izbiri bo imel ponudnik, ki bo po oceni komisije ponudil ugodnejše pogoje glede kupnine;
– uspešni ponudnik mora v 5 dneh po
obvestilu, da je izbran, skleniti kupoprodajno
pogodbo. Rok plačila kupnine je najkasneje
5 delovnih dni od podpisa pogodbe;
– če kupec ne bo sklenil pogodbe ali
plačal kupnine v roku, se šteje, da odstopa
od nakupa, morebiti že sklenjena pogodba
pa se šteje za razdrto. Plačano varščino pa
prodajalec, kot skesnino, obdrži;
– davek na promet nepremičnin oziroma
DDV, odvetniške stroške sestave pogodbe,
notarsko overitev oziroma notarski zapis in
stroške s prenosom lastništva, plača kupec
posebej;
– lastništvo nepremičnin, ki so predmet
tega razpisa, preide na kupca po plačilu celotne kupnine;
– prodajalec na podlagi tega razpisa ni
zavezan skleniti kupoprodajne pogodbe za
nepremičnino, ki je predmet tega razpisa, z
najboljšim ali katerimkoli kupcem oziroma ponudnikom.
4. Poslovni prostori so oddani v najem za
nedoločen čas in kupec vstopi v položaj najemodajalca.
5. Dodatne informacije lahko zainteresirani dobite na tel. 01/561-06-30 ali
01/831-09-60.
Dinos Holding d.d. Ljubljana
Dinos d.o.o. Ljubljana
Ob-83277
Stanovanjski sklad občine Postojna, javni
sklad objavlja
ponovni javni razpis
za prodajo nepremičnine z zbiranjem
pisnih ponudb
1. Predmet razpisa je naslednja nepremičnina: poslovno stanovanjski objekt Prekomorske brigade 6 v Postojni, parc. št.
3255, k.o. Postojna, v izmeri neto koristne
površine 2.318,57 m2, s pripadajočim funkcionalnim zemljiščem. Objekt bo moral izbrani ponudnik celovito prenoviti.
2. Najnižja ponudbena vrednost znaša
97,600.000 SIT na dan 1. 6. 2002.
3. Na razpisu lahko sodelujejo pravne
osebe, ki imajo sedež na območju Republike Slovenije in fizične osebe, ki se izkažejo
s potrdilom, da so državljani Republike Slovenije.
4. Za sodelovanje na dražbi je potrebno
plačati varščino v višini 10% najnižje vrednosti, najkasneje do 23. 12. 2002 na račun
Stanovanjskega sklada občine Postojna, javnega sklada št. 01294-6959503750, ki se

bo neuspelim ponudnikom brez obresti vrnila v roku 8 dni po izbiri ponudnika, ponudniku, ki bo na razpisu uspel, pa vračunala v
kupnino. Dokazilo o plačani varščini se predloži pisni ponudbi.
5. Prometni davek plača prodajalec, stroške cenitve, stroške objave ter ostale dajatve
skupaj s stroški za vpis v zemljiško knjigo pa
plača kupec.
6. Kupec je dolžan pogodbo podpisati v
15 dneh po izbiri ponudnika in 40% kupnine
plačati v 30 dneh po podpisu pogodbe, razliko do ponudbene vrednosti pa najkasneje
do predaje objekta. Kolikor kupec pogodbe
ne podpiše v 15 dneh po končani prodaji, se
mu plačana varščina ne vrne in se šteje, da
je odstopil od ponudbe.
7. Ogled nepremičnine bo mogoč do
ponedeljka, 23. 12. 2002 po predhodnem dogovoru na tel. 05/728-07-85,
041/403-676, e-pošta: ssklad.postojna@studioproteus.si.
8. Ponudbe se oddajo na obrazcih razpisne dokumentacije, ki jih interesenti dobijo
na Skladu. Ponudbe, ki ne bodo oddane na
obrazcih razpisne dokumentacije in ki ne bodo vsebovale vseh zahtevanih prilog, ne bodo upoštevane.
9. Pisne ponudbe z zahtevanimi prilogami je potrebno predložiti do vključno torka,
24. 12. 2002, do 8.30, v zapečateni kuverti
z oznako “ne odpiraj – ponudba za nakup
Prekomorske 6“ na naslov: Stanovanjski sklad občine Postojna, javni sklad, Ljubljanska
4, 6230 Postojna, pritličje, pisarna št. 4.
10. Javno odpiranje ponudb bo v torek,
24. 12. 2002, ob 9. uri, v prostorih Stanovanjskega sklada občine Postojna, javnega
sklada, pisarna št. 4.
11. Stanovanjski sklad občine Postojna,
javni sklad, si pridržuje pravico, da ne sklene
pogodbe z najugodnejšim ali katerimkoli ponudnikom.
Stanovanjski sklad občine Postojna

Razpisi delovnih
mest
Ob-83263
Vlada Republike Slovenije razpisuje prosto delovno mesto
načelnika Upravne enote Kočevje.
Kandidati morajo izpolnjevati:
1. splošne pogoje, določene z zakonom,
2. posebne pogoje, ki jih določa 4. člen
Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91,18/91, 22/91,
2/91-2, 4/93, 70/97, 87/97 in 38/99):
– da je državljan Republike Slovenije;
– da je polnoleten;
– da ni bil obsojen za kaznivo dejanje, ki
je po zakonu ovira za sklenitev delovnega
razmerja v državnem organu;
– da aktivno obvlada slovenski jezik;
3. posebne pogoje, določene v pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest:
– da ima univerzitetno izobrazbo pravne,
ekonomske ali druge družboslovne ali naravoslovne smeri;

Stran

8438 / Št. 109 / 13. 12. 2002

– da ima 10 let delovnih izkušenj;
4. druge posebne pogoje, določene v
pravilniku o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest
– preizkus strokovne usposobljenosti za
dejanja v upravnem postopku;
5. dodatna znanja, določena v pravilniku
o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest:
– znanje uporabe računalnika;
Postopek izbire kandidatov bo vodila štiričlanska komisija za izbiro kandidatov za
načelnika Upravne enote Kočevje, imenovana s sklepom ministra za notranje zadeve.
S kandidati, ki izpolnjujejo pogoje, bo opravljen razgovor in izveden izbirni postopek na
podlagi naslednjih meril:
– motiviranosti;
– komunikacijskih sposobnosti;
– poznavanje dela oziroma pravnega
okvira dela upravne enote.
– poznavanje razvojnega koncepta državne uprave;
– inovativnosti;
– ustne obrazložitve programa dela in vizije razvoja upravne enote
Delovno razmerje z izbranim kandidatom
bo sklenjeno za nedoločen čas s polnim
delovnim časom. Datum sklenitve delovnega razmerja je 3. 1. 2003.
Prijavi je treba priložiti:
– fotokopijo potrdila o državljanstvu;
– potrdilo o nekaznovanosti, ki ga izda
Ministrstvo za pravosodje;
– fotokopijo diplome;
– fotokopijo delovne knjižice, iz katere
je razvidna delovna doba;
– fotokopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu iz upravnega postopka;
– življenjepis, ki vsebuje tudi opis dosedanjih delovnih izkušenj;
– pisni program dela in vizije razvoja
upravne enote.
Prijave z dokazili sprejema Kadrovska
služba Vlade Republike Slovenije, Erjavčeva 15, Ljubljana, v roku 8 dni od objave
javnega razpisa. Upoštevale se bodo le popolne vloge. O izidu bodo kandidati obveščeni v roku 8 dni po sprejetju sklepa o
izbiri.
Vlada Republike Slovenije
Št. 128/02
Ob-83295
Dom starejših občanov Ljubljana Moste
Polje, Ob sotočju 9, Ljubljana razpisuje prosto delovno mesto
ekonomski referent II. za nedoločen
čas.
Pogoji:
– V. stopnja (upravna ali komercialna
smer),
– dve leti delovnih izkušenj s področja
javnih naročil in kadrovskih zadev.
Pisne ponudbe z dokazili pošljite v
8 dneh po objavi na zgoraj navedeni
naslov.
Dom starejših občanov
Ljubljana Moste Polje
Št. 397/02
Ob-83296
Na podlagi določil Zakona o zavodih
(Uradni list RS-stari, št. 12/91, Uradni list
RS/I, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94,
8/96 in 36/00), prvega odstavka 34. člena
Zakona o raziskovalni in razvojni dejavnosti
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(Uradni list RS, št. 96/02 ter na podlagi
Sklepa o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda – Inštituta za hidravlične raziskave
(Uradni list RS, št. 73/94, 65/99 in 47/00)
in 48. člena Statuta Inštituta za hidravlične
raziskave, upravni odbor inštituta objavlja
razpis za imenovanje
direktorja Inštituta za hidravlične raziskave.
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še naslednje:
– da imajo doktorat znanosti,
– da izkazujejo mednarodno primerljive
raziskovalne ali tehnološko razvojne rezultate v zadnjih petih letih,
– da izkazujejo sposobnost za organiziranje in vodenje,
– da imajo najmanj 10 let delovnih izkušenj na področju dela inštituta.
Od kandidata pričakujemo predlog načrta dela in poslovanja ter vodenja in organiziranja strokovnega dela Inštituta.
Direktor bo imenovan za pet let.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite v 8 dneh po objavi razpisa v zaprti
ovojnici na naslov: Inštitut za hidravlične raziskave, Ljubljana, Hajdrihova 28, p.p.
3401, z oznako “Razpis za imenovanje direktorja inštituta“.
Vse prijavljene kandidate bo upravni odbor inštituta o svoji izbiri obvestili v 30 dneh
od dneva objave razpisa.
Dodatne informacije lahko kandidati dobijo na tel. 01/24-18-420.
Javni raziskovalni zavod
Inštitut za hidravlične raziskave
Ljubljana
Št. 163/2002
Ob-83343
Svet javnega vzgojno-izobraževalnega
zavoda, “Kmetijska in gospodinjska šola
Šentjur“, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230
Šentjur, razpisuje delovno mesto:
ravnatelja
Srednje poklicne in strokovne šole.
Kandidat mora za imenovanje na funkcijo izpolnjevati splošne zakonske pogoje in
posebne pogoje v skladu s 53., 92. in 96.
ter 97. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI
(Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 in 64/01),
in sicer:
– da ima najmanj visokošolsko izobrazbo,
– da izpolnjuje pogoje za učitelja ali za
svetovalnega delavca v šoli,
– ima opravljen strokovni izpit v skladu z
zakonom,
– ima pridobljeno pedagoško-andragoško izobrazbo,
– ima naziv svetovalec ali svetnik oziroma najmanj pet let naziv mentor,
– opravljen ravnateljski izpit oziroma si
ga bo pridobil najkasneje 1 leto po začetku
mandata,
– 5 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju.
Na razpis se lahko prijavijo tudi kandidati, ki izpolnjujejo pogoje po 143., 145.,
146., 148. in 149. členu ZOFVI ter 43. člena ZOFVI-A.
Kandidat mora imeti pedagoške, vodstvene, organizacijske in druge sposobnosti za uspešno vodenje šole.
Izbran kandidat bo imenovan za 5 let.

Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju
zahtevanih pogojih (overjene kopije spričevala, potrdil, odločb, kopije delovne knjižice ipd.) in o dosedanjih delovnih izkušnjah,
kratek življenjepis in program oziroma vizijo
razvoja ter dela zavoda ter v tem okviru posamezne šole za mandatno obdobje pošljite v 8 dneh po objavi razpisa na naslov:
Svet Kmetijske in gospodinjske šole Šentjur, Cesta na kmetijsko šolo 9, 3230 Šentjur z oznako: “prijava na razpis za ravnatelja
Srednje poklicne in strokovne šole“.
O rezultatih razpisa bodo kandidati obveščeni po končanem izbirnem postopku.
Kmetijska in gospodinjska šola
Šentjur
Št. 111-106/02 – 0515
Ob-83419
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi 19. člena Zakona o državnem tožilstvu (Uradni list RS, št. 63/94 in
59/99):
a) 1 prosto mesto vrhovnega državnega tožilca na splošno-kazenskem oddelku Državnega tožilstva Republike
Slovenije.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev na sodniško mesto, določene v 8. členu Zakona o sodniški službi,
in posebne pogoje za imenovanje na mesto
vrhovnega državnega tožilca, določene v
tretjem odstavku 15. člena in v 16. členu
Zakona o državnem tožilstvu.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje
Št. 111-104/02-0515
Ob-83421
Ministrstvo za pravosodje razpisuje:
I. na podlagi prvega odstavka 15. člena
Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/94, 8/96, 24/98, 48/01 in 67/02):
a) 1 prosto mesto okrožnega sodnika
na Okrožnem sodišču v Mariboru,
b)
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Lenartu,
– 6 prostih mest medokrajnih sodnikov na Okrajnem sodišču v Ljubljani,
– 1 prosto mesto okrajnega sodnika
na Okrajnem sodišču v Mariboru.
Razpisni pogoji:
K I/a
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrožnega sodnika, določene v
2. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi;
K I/b
diplomirani pravnik, ki izpolnjuje splošne
pogoje za izvolitev iz 8. člena Zakona o sodniški službi in posebne pogoje za izvolitev
na mesto okrajnega sodnika, določene v
1. členu Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o sodniški službi.
Pisne prijave z življenjepisom in dokazili
o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3, 15 dni po objavi.
Ministrstvo za pravosodje

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave

Druge objave
Št. 35700-52/2002-1
Ob-83276
Na podlagi 27. člena Pravilnika o izvedbi
presoje tveganja za naravo in o pridobitvi
pooblastila (Uradni list RS, št. 43/02) objavlja Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje
javni poziv
za pridobitev pooblastila za presojo
tveganja za naravo
I. Naziv izvajalca javnega poziva: Ministrstvo za okolje, prostor in energijo, Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova
1b, Ljubljana.
II. Predmet razpisa: predmet razpisa je
zbiranje prijav za pridobitev pooblastila za
opravljanje presoje tveganja za naravo pred
naselitvijo ali doselitvijo tujerodnih rastlin in
živali v naravo, ali gojitvijo tujerodnih prosto
živečih živali.
III. Upravičenci do prijave: na razpis se
lahko prijavijo gospodarske družbe oziroma
zavodi ter samostojni podjetniki.
IV. Upravičenci do pridobitve pooblastila: pooblastilo lahko pridobi vsaka fizična ali
pravna oseba, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. da je gospodarska družba ali zavod ali
samostojni podjetnik, z registrirano dejavnostjo raziskovanja s področja naravoslovja
in tehnologije, kar se izkazuje z izpiskom iz
sodnega registra ali priglasitvijo na davčni
upravi;
2. da ima najmanj ena oseba, ki je pri
pravni osebi ali samostojnem podjetniku odgovorna za izvedbo presoje tveganja, univerzitetno izobrazbo s področja naravoslovnih znanosti;
3. da je oseba iz prejšnje točke v zadnjih
desetih letih kot nosilec objavila najmanj eno
znanstveno delo ali dva recenzirana strokovna članka, s katerimi izkazuje poznavanje
ekologije in biologije rastlinske in živalske
skupine, za katero se bo opravljala presoja.
V. Prijava na razpis mora vsebovati naslednje:
1. Ime in naslov prijavitelja.
2. Navedbo skupine ali skupin, za katero se namerava pridobiti pooblastilo za izvajanje presoje tveganja za naravo:
– kopenski sesalci,
– morski sesalci,
– ptiči,
– dvoživke in plazilci,
– sladkovodne ribe,
– morske ribe,
– žuželke,
– ostali kopenski nevretenčarji,
– ostali morski nevretenčarji,
– ostali sladkovodni nevretenčarji,
– praprotnice in semenke,
– mahovi,
– sladkovodne alge,
– morske alge,
– glive,
– bakterije.
3. Podatke o osebah, ki bodo pri pravni
ali fizični osebi odgovorne za izvedbo presoje tveganja za naravo (ime in priimek, rojstne podatke, vrsta izobrazbe).
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4. Priloga k prijavi:
– dokazilo o izobrazbi za zgoraj omenjene osebe;
– seznam objavljenih del (najmanj eno
znanstveno delo ali dva recenzirana strokovna članka, s katerimi se izkazuje poznavanje ekologije in biologije rastlinske in živalske skupine, za katero se bo opravljala
presoja) z navedbo naslova dela, avtorja,
leta in kraja izdaje ter kratkega povzetka
vsebine.
VI. Vložitev prijav
Prijavo, za katero velja obvezna taksa po
tarifnih številkah 1 in 3 taksne tarife Zakona
o upravnih taksah (ZUT, Uradni list RS, št.
8/00 in 41/01) v skupni višini 250 točk,
kar znaša 4.250 SIT, z vso potrebno dokumentacijo, je treba predložiti v zaprtih ovojnicah na Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo, Agencijo Republike Slovenije za
okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, p.p.
2608.
Ovojnica s prijavo mora prispeti v vložišče na zgoraj navedeni naslov, ne glede na
vrsto prenosa te pošiljke do vključno 1. 12.
2003 do 12. ure.
VII. Veljavnost pooblastila
Pooblastilo izda Minister za okolje, prostor in energijo. Pooblastilo se pridobi za
dobo petih let od dneva izdaje pooblastila,
ki se lahko podaljša na podlagi vloge za
podaljšanje pooblastila pod enakimi pogoji,
kot je bilo dodeljeno.
Vse dodatne informacije v zvezi z razpisom dobijo interesenti na Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000
Ljubljana, na tel. 01/478-44-11 (Urška Mavri) ali 01/478-45-55 (Andrej Arih).
Ministrstvo za okolje, prostor in
energijo
Agencija Republike Slovenije za okolje
Št. 5/20/1-02

Ob-83365
Predlogi za
znamke 2005
Pripravljamo program izdaje priložnostnih poštnih znamk za leto 2005.
Pričakujemo izvirne, zanimive in aktualne predloge za motive, predvsem s področja naravne in kulturne dediščine, tehnike,
športa, umetnosti, zgodovine itd.
Predloge pošljite do 20. marca 2003 na
naslov: Pošta Slovenije, d.o.o., Sektor za
trženje »Znamke 2005«, 2500 Maribor.
Program izdaje priložnostnih poštnih
znamk 2005 bo na voljo na vseh poštah
predvidoma v začetku leta 2004. Predlagateljev zato ne bomo pisno obveščali o uvrstitvi predlogov v program.
Predlogov ne bomo honorirali. Prav tako
ne bomo vračali morebitnega slikovnega oziroma drugega gradiva.
Pošta Slovenije d.o.o., Maribor
Ob-83495
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju št. 2/2000 z
dne 31. 5. 2000, nad stečajnim dolžnikom
Hmezad Inženiring d.o.o. v stečaju, Aškerčeva 4, Žalec, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
1. Za prodajo pravne osebe Hmezad Inženiring d.o.o. v stečaju, Aškerčeva 4, Žalec, z vsebino po ocenjevalnem poročilu

mag. Vide Potočnik z dne 20. 11. 2002 po
predmetu prodaje, in sicer: Pravno osebo
dolžnika Hmezad Inženiring d.o.o. v stečaju, kot vrednost podjetja, vse izklicni ceni, ki
je enaka 100% likvidacijske vrednosti za
pravno osebo Hmezad Inženiring, d.o.o. v
stečaju, ki znaša 250.000 SIT.
2. Rok za zbiranje ponudbe je 8 dni od
te objave.
3. Ponudniki plačajo varščino v višini
10% izklicne cene na transakcijski račun št.
03176-1000008564, ki je odprt pri SKB
Banki d.d.
4. O izbiri najugodnejšega ponudnika
bodo ponudniki pisno obveščeni.
5. Informacije v zvezi s prodajo dobijo
zainteresirani ponudniki po tel. 03/897-5890 ali na GSM 041/671-005. Ogled cenilnega poročila pa po dogovoru s stečajnim
upraviteljem.
6. Ponudbe pošljite priporočeno po pošti na Okrožno sodišče v Celju, Prešernova
22, 3000 Celje s pripisom “Ponudba za
odkup, St 2/2000 - ne odpiraj”.
Hmezad Inženiring d.o.o. Žalec v stečaju
Ob-83484
Na podlagi sklepa stečajnega senata
Okrožnega sodišča v Celju, Št. St 14/2001
z dne 2. 12. 2002 nad stečajnim dolžnikom
Trgohlad d.o.o. v stečaju, Leona Dobrotinška 21, 3230 Šentjur, objavlja stečajni upravitelj
zbiranje ponudb
(I. narok)
I. Predmet prodaje
1. Terjatev dolžnikovega dolžnika, ki znaša 2,063.091,10 SIT, je naslednja:
Terjatev do podjetja Sadjarska zadruga,
Sadje – Brkini z.o.o., Neverke 31, 6256
Koštana, v skupni višini 2,063.091,10 SIT.
Izklicna cena za terjatev, znižano za 70%
znaša 618.927,33 SIT. Varščina za nakup
terjatev znaša: 70.000 SIT.
Izklicna cena je postavljena v skladu z
zbranimi informacijami o kvaliteti terjatev in
dejstvu, da je nekaj teh terjatev spornih.
Vso dokumentacijo je možno videti po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Izklicna cena za nakup terjatev ne zajema
dajatev in morebitnih davščin.
II. Pogoji prodaje
1. Premoženje se prodaja po sistemu
»videno – kupljeno in brez jamstev za izterljivost«.
2. Premoženje bo prodano najugodnejšemu ponudniku, ki ga bo izbral stečajni
upravitelj pod nadzorom predsednika stečajnega senata (154. člen ZPPSL).
3. Podpis pogodb in plačilo kupnine: za
premoženje mora kupec podpisati pogodbo v roku 15 dni po prejemu poziva stečajnega upravitelja za sklenitev pogodbe, kupnino pa plačati v 15 dneh od sklenitve
pogodbe.
4. Davek in ostale morebitne dajatve prenosa terjatev kupcu plača kupec.
5. Če najugodnejši ponudnik v roku, ki
je določen v 3. točki, ne sklene pogodbe
oziroma odstopi od sklenjene pogodbe ali
kupnine ne plača v dogovorjenem roku, ima
stečajni upravitelj pravico odstopiti od pogodbe oziroma razdreti že sklenjeno po-
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godbo brez dodatnega roka za izpolnitev ter
zadržati varščino v korist stečajne mase.
6. Premoženje – terjatve preidejo v lastništvo in posest kupca šele takrat, ko je v
celoti plačana kupnina.
7. Če kupec ne plača v roku celotne
kupnine ali kakorkoli drugače odstopi od
nakupa, se mu vrne le tisti plačani del kupnine, ki ostane po pokritju varščine in dodatnih stroškov, nastalih zaradi kupčevega
odstopa od pogodbe.
III. Pogoji za udeležbo pri prodaji z zbiranjem ponudb
1. Pri prodaji premoženja z zbiranjem
ponudb lahko sodelujejo domače pravne in
fizične osebe ob pogoju, da ob ponudbi
vplačajo varščino v določeni višini izklicne
cene. Sodelovati pa ne morejo tiste fizične
osebe, ki so določene v 153. členu I., II., in
III. odstavek ZPPSL.
2. Pisna ponudba mora vsebovati naziv
kupca, njegov točen naslov in ponujeni znesek, ponudba pa mora biti podpisana s strani osebe, ki je pooblaščena za zastopanje.
Ponudniki morajo ponudbi priložiti: dokazilo
o plačilu varščine, ki je potrjeno s strani
banke, fizične osebe potrdilo o državljanstvu RS, pravne osebe pa kopijo sklepa o
registraciji pravne osebe ter pooblastilo za
zastopanje pravne osebe.
3. Pri izbiri najugodnejšega ponudnika bodo upoštevane samo ponudbe, ki bodo izpolnjevale vse razpisane in navedene pogoje.
4. Ponudniki plačajo varščino na transakcijski račun stečajnega dolžnika odprt
pri Banki Celje št. 06000-0903965124 s
pripisom namena nakazila: »varščina za zbiranje ponudb«.
5. Ponudniku, ki ni izbran za najugodnejšega ponudnika, se varščina brez obresti
vrne v osmih dneh od izbire najugodnejšega ponudnika.
IV. Postopek za zbiranje ponudb
1. Rok za zbiranje ponudb je 15 dni po
tej objavi.
2. O izbiri najboljšega ponudnika bo
odločeno v 15 dneh od poteka roka za zbiranje ponudb.
3. Ponudniki bodo o izbiri najugodnejšega ponudnika obveščeni v osmih dneh od
izbire.
4. Prodajalec ni dolžan skleniti pogodbe
o prodaji z najboljšim ponudnikom, kolikor
ponudnik ne izpolnjuje vseh razpisanih pogojev ali kakor koli drugače ne sme ali ne
more skleniti kupoprodajne pogodbe.
5. Ponudbe pod izklicno ceno se ne
upoštevajo.
6. Ponudbe brez položene varščine se
štejejo kot neveljavne.
7. Ponudbe pošljite po pošti na Okrožno
sodišče v Celju, Prešernova 22, 3000 Celje, s pripisom »Stečajni postopek Opr. št.
14/2001 – Ponudba za odkup – ne odpiraj«.
V. Drugo
Vse informacije v zvezi s prodajo in ogledom premoženja dobijo zainteresirani ponudniki pri stečajnem upravitelju Kos Tomažu, GSM 041/652-185 ali na tel. 03/58220-22. Vpogled v dokumentacijo o terjatvah in dodatne informacije o terjatvah je
mogoče dobiti vsak delovni dan od 10. do
14. ure, po predhodnem dogovoru s stečajnim upraviteljem.
Kos Tomaž, stečajni upravitelj
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Razglasi in objave
Postavitev začasnega
zastopnika po 51. členu
ZUP
Št. 2/05-08-21102-627/2000-21 Ob-83408
Upravna enota Ljubljana na podlagi prvega odstavka 51. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št.
80/99, 70/00, 52/02) in pooblastila načelnice št. 2/02-02-031-032/01 z dne 26. 4.
2001, v zadevi ugotavljanja dejanskega stalnega prebivališča Veladžić Seide, sedaj neznanega prebivališča, izdaja naslednji sklep:
1. Za začasnega zastopnika stranki
Veladžić Seidi, roj. 1. 5. 1960, s prijavljenim stalnim prebivališčem v Ljubljani, Cankarjeva cesta 4, se postavi Marko Aškerc,
delavec Upravne enote Ljubljana.
2. Začasni zastopnik bo zastopal stranko v postopku toliko časa, dokler ne nastopi zakoniti zastopnik ali predstavnik oziroma
stranka sama ali njen pooblaščenec.
3. Zoper ta sklep ni dovoljena posebna
pritožba.
Št. 35103-101/02-13/134
Ob-83477
1. V upravni zadevi stranke Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Vetrinjska ul. 2, 2000
Maribor, za izdajo enotnega dovoljenja za
gradnjo, to je za gradnjo transformatorske
postaje TPM 250 kVA, 20/0,4 kV in vključitev TP v VN in NN omrežje Hrašenski Vrh 2,
se osebi, ki je umrla in za njim še ni bila
izvedena zapuščinska razprava, Matiju Žižeku, nazadnje stanujoč Mladinska ul. 20, Bakovci, 9000 Murska Sobota, postavi začasna zastopnica Erika Hajdinjak, Boračeva
20a, 9252 Radenci.
2. Začasna zastopnica, navedena v 1.
točki tega sklepa se imenuje samo v upravni zadevi izdaje navedenega enotnega dovoljenja za gradnjo iz tega sklepa in se tega
sklepa ne sme uporabiti za druge namene.
3. Začasna zastopnica je dolžna pravne
naslednike, takoj ko je to objektivno možno, obvestiti o upravni zadevi, ki teče pri
Upravni enoti Gornja Radgona.
4. Začasna zastopnica ima v postopku,
oziroma pri dejanju za katerega je postavljena, vse pravice in dolžnosti zakonitega zastopnika.
5. Ta sklep velja takoj in se objavi na oglasni deski Upravne enote Gornja Radgona.

Evidenca
reprezentativnosti
sindikatov
Št. 020-49/00004/2002-007 Ob-83476
Sindikat železniškega transporta Slovenije se določi reprezentativni sindikat v
poklicu cestninar.

Evidenca statutov
sindikatov
Št. 028-10/2002-3
Ob-83253
Republika Slovenija, Upravna enota Ljubljana, Izpostava Center, z dnem 28. 11.
2002 sprejme v hrambo statut z nazivom
“Pravila Sindikata zavoda SVIZ” in ga vpiše v
evidenco statutov sindikatov, pod zaporedno
številko 283 za sindikat z imenom: Sindikat
SVIZ Slovenska filharmonija-Slovenski
komorni zbor, kratico: SVIZ SF-SKZ, matično številko: 1160117 in sedežem: Krekov trg 2, Ljubljana.
Št. 028-13/2002-2
Ob-83254
Pravila sindikata Pergam MK Birooprema, Dunajska 121, Ljubljana, sprejeta na
ustanovnem zboru 28. 10. 2002, se hranijo
pri Upravni enoti Ljubljana, izpostavi Bežigrad.
Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikata pod št. 9 za leto 2002 dne 13. 11.
2002.
Št. 127-11/2002
Ob-83339
1. Veljavna pravila Sindikata vzgoje, izobraževanja in znanosti Slovenije, Osnovna šola Drska, s sedežem v Novem mestu,
Ulica Slavka Gruma 63, 8000 Novo mesto, ki so bila dne 12. 11. 2002 sprejeta na
zboru sindikata, se sprejmejo v hrambo pri
Upravni enoti Novo mesto.
2. Pravila sindikata so vpisana v evidenco
temeljnih aktov sindikatov pod zaporedno št.
189 in matično številko 1713426.
Št. 028-16/2002
Ob-83680
Pravila Sindikata občinske uprave Občine Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, se hranijo pri Upravni enoti Kamnik.
Pravila so vpisana v evidenco statutov sindikatov pod zap. št. 48 z dne 25. 11. 2002.

Objave po 64. členu
Zakona o medijih
Ob-83415
V skladu z določili 64. člena Zakona o
medijih objavljamo spremembo lastniške
strukture družbe Primorskih novic, d.o.o.,
Koper, Ulica OF 12:
– Luka Koper, d.d., Vojkovo nabrežje
38, Koper, pridobila nad 5% delež.

Objave po Zakonu
o telekomunikacijah
Ob-83435
V skladu s 74. členom Zakona o telekomunikacijah (Uradni list RS, št. 30-
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1828/01), družba Si.mobil telekomunikacijske storitve, d.d., s sedežem na naslovu Šmartinska c. 134b, 1000 Ljubljana, objavlja cene storitev kot sledi:
Priključitev in mesečna zakupnina dostopovne kapacitete na Si.mobilovi centrali (MSC
1, MSC 2)
LOKACIJA Priključitve

Priključnina za kapaciteto
2 Mbit/s

Si.mobil, Šmartinska 134b, Ljubljana

enkratno

LOKACIJA Priključitve

Mesečna zakupnina za
kapaciteto 2 Mbit/s

Si.mobil, Šmartinska 134b, Ljubljana

mesečno

Cena v SIT brez DDV

Cena v SIT z DDV

1.298.319,30

1.557.983,16

Cena v SIT brez DDV

Cena v SIT z DDV

58.172,30

69.806,76

Priključitev dostopovnega voda na Si.mobilovi centrali (MSC 1, MSC 2)
LOKACIJA Priključitve

Priključnina za vsako
priključno
točko 2 Mbit/s voda

Si.mobil, Šmartinska 134b, Ljubljana

enkratno

Cena v SIT brez DDV

Cena v SIT z DDV

471.722,70

566.067,24

Cene storitev bodo veljale od vključno 18. decembra 2002 dalje.
Si.mobil d.d.

Objave gospodarskih
družb
Ob-83443
P.S.T. proizvodnja, storitve in trgovina
d.o.o., Javornik 12, 2390 Ravne na Koroškem, kot prenosna družba, na podlagi določila 533.f člena Zakona o gospodarskih
družbah v zvezi s 533.o členom Zakona o
gospodarskih družbah objavlja naslednje
obvestilo:
Družba P.S.T. proizvodnja, storitve in
trgovina d.o.o., Javornik 12, 2390 Ravne
na Koroškem, je dne 5. 12. 2002 predložila registrskemu sodišču Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu
pogodbo
o delitvi in prevzemu
družbe P.S.T. d.o.o. z dne 15. 11.
2002, zapisano v obliki notarskega zapisa.
Imetnike poslovnih deležev v prenosni
družbi P.S.T. d.o.o. se obvešča in opozarja, da bo poslovodstvo prenosne družbe
najmanj 14 dni pred datumom zasedanja
skupščine družbe, ki bo odločala o delitvi,
poslalo listine navedene v drugem odstavku 533.f. člena Zakona o gospodarskih
družbah, skupaj z vabilom za skupščino
vsakemu družbeniku prenosne družbe, kot
tudi, da bodo navedene listine predložene
na sami skupščini družbe, na kateri bo poslovodstvo prenosne družbe obrazložilo
vsebino Pogodbe o delitvi in prevzemu družbe P.S.T. d.o.o., z dne 15. 11. 2002 ter
imetnike poslovnih deležev obvestila o
vseh pomembnih spremembah premoženja prenosne družbe v obdobju od sestave
pogodbe o delitvi in prevzemu do zasedanja skupščine.
Upnike prenosne družbe P.S.T. d.o.o.
se obvešča in opozarja, da jim je prenosna
družba dolžna na njihovo zahtevo, najkasneje naslednji delovni dan po prejemu za-

hteve, brezplačno dati prepis Pogodbe o
delitvi in prevzemu družbe P.S.T. d.o.o., z
dne 15. 11. 2002.
P.S.T. proizvodnja, storitve
in trgovina d.o.o.,
Ravne na Koroškem
Ob-83444
Hancman proizvodnja, posredništvo, trgovina d.o.o., Mariborska 66, 2370 Dravograd, kot prevzemna družba, na podlagi
določila 533.f člena Zakona o gospodarskih družbah v zvezi s 533.o členom Zakona o gospodarskih družbah objavlja naslednje obvestilo:
Družba Hancman proizvodnja, posredništvo, trgovina d.o.o., Mariborska 66,
2370 Dravograd, obvešča, da je bila dne
5. 12. 2002 predložena registrskemu sodišču Okrožnega sodišča v Slovenj Gradcu
pogodbo
o delitvi in prevzemu
družbe P.S.T. d.o.o., z dne 15. 11.
2002, zapisana v obliki notarskega zapisa.
Imetnike poslovnih deležev v prevzemni
družbi Hancman d.o.o. se obvešča in opozarja, da bo poslovodstvo prevzemne družbe najmanj 14 dni pred datumom zasedanja skupščine družbe, ki bo odločala o delitvi, poslalo listine navedene v drugem odstavku 533.f. člena Zakona o gospodarskih
družbah, skupaj z vabilom za skupščino
vsakemu družbeniku prevzemne družbe,
kot tudi, da bodo navedene listine predložene na sami skupščini družbe, na kateri
bo poslovodstvo prevzemne družbe obrazložilo vsebino Pogodbe o delitvi in prevzemu družbe P.S.T. d.o.o., z dne 15. 11.
2002 ter imetnike poslovnih deležev obvestila o vseh pomembnih spremembah premoženja prevzemne družbe v obdobju od
sestave pogodbe o delitvi in prevzemu do
zasedanja skupščine.
Hancman proizvodnja, posredništvo,
trgovina d.o.o., Dravograd

Javne prodaje delnic
Ob-83261
Zavarovalnica Triglav, d.d. na podlagi četrtega odstavka 7. člena statuta objavlja naslednjo
ponudbo
za prodajo delnic Zavarovalnice
Triglav, d.d.
1. Prodajalec: Šuligoj Slavko, Ul. 25.
maja 25, 5000 Nova Gorica.
Predmet prodaje: 4 delnice Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 2,500.000 SIT po delnici.
2. Prodajalec: Emona Maximarket, d.d.,
Trg republike 1, 1000 Ljubljana.
Predmet prodaje: 80 delnic Zavarovalnice Triglav, d.d.
Prodajna cena: 2,800.000 SIT po delnici.
Ponudba je v skladu z določbo 4. odstavka 7. člena statuta Zavarovalnice Triglav, d.d. namenjena obstoječim delničarjem Zavarovalnice Triglav, d.d. in družbi.
Delničarji in družba morajo pisno izjavo,
da želijo odkupiti delnice, ki so predmet
prodaje, dostaviti na naslov: Zavarovalnica
Triglav, d.d., Uprava, Miklošičeva 19, Ljubljana, v roku 15 dni od dneva te objave.
Če bo več delničarjev oziroma družba
sprejelo ponudbo za nakup zgoraj navedenih delnic, bo imel prednost tisti, ki je ponudil najvišjo ceno.
Uprava Zavarovalnice Triglav d.d.

Sklepi o povečanju in
zmanjšanju kapitala
Ob-83278
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
ustanovitelja družbe z dne 7. 11. 2002 družba Kovinotehna, d.o.o., Celje, Mariborska
7, 3000 Celje, objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala.
Osnovni kapital družbe v znesku
4.652,459.000 SIT se zaradi zmanjšanega
obsega poslovanja in vrste poslov, ki jih
družba opravlja pri opravljanju svoje dejavnosti ter tveganja, ki jim je izpostavljena pri
opravljanju teh poslov zmanjša za
4.647,459.000 SIT in po zmanjšanju znaša
5,000.000 SIT. Direktorica družbe poziva
upnike, da se zglasijo na sedežu družbe in
izjavijo, ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Kovinotehna, d.o.o., Celje
Ob-83513
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe PIL 2 inženiring, d.o.o.,
Brezje 1, Grosuplje, z dne 9. 12. 2002
direktor družbe PIL 2 inženiring, d.o.o.,
Brezje 1, Grosuplje, vpisane v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl.
št. 1/23430/00 objavlja
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sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v registrirani višini 33,500.000 SIT se zaradi prevelikega
obsega kapitala glede na dejavnost družbe
zniža za znesek 26,800.000 SIT tako, da
osnovni kapital družbe znaša 6,700.000
SIT.
Direktor družbe PIL 2 inženiring, d.o.o.,
Brezje 1, Grosuplje, poziva vse upnike, da
se zglasijo pri družbi in izjavijo ali soglašajo
z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
PIL 2 inženiring, d.o.o., Grosuplje
Ob-83704
V skladu s 454. členom Zakona o gospodarskih družbah in na podlagi sklepa
skupščine družbe Astec d.o.o. Ljubljana z
dne 11. 12. 2002 direktor družbe Astec
d.o.o. Ljubljana, ki je vpisana v sodni register Okrožnega sodišča v Ljubljani pod vl.
št. 1/10961/00 objavlja
sklep
o zmanjšanju osnovnega kapitala
Osnovni kapital družbe v višini
137,155.600 SIT se zaradi prevelikega obsega kapitala glede na dejavnost družbe zniža za znesek 107,155.600 SIT tako, da
osnovni kapital družbe po zmanjšanju znaša
30,000.000 SIT.
Direktor družbe Astec d.o.o. Ljubljana
poziva vse upnike, da se zglasijo pri družbi
in izjavijo ali soglašajo z zmanjšanjem osnovnega kapitala.
Astec d.o.o. Ljubljana

Sklici skupščin
Št. 53/02
Ob-83346
Na podlagi 7. člena statuta delniške družbe Metalka zastopstva holding d.d., Ljubljana, Dalmatinova 2, sklicuje uprava družbe
izredno sejo skupščine
družbe Metalka zastopstva holding
d.d.,
ki bo 17. 1. 2003 ob 9. uri na sedežu
družbe v Ljubljani, Dalmatinova 2/III.
Predlog dnevnega reda:
1. Otvoritev skupščine in ugotovitev
sklepčnosti.
2. Izvolitev predsednika skupščine, njegovega namestnika in dveh preštevalcev
glasov in imenovanje notarja.
Predlog sklepa: izvolijo se predsednik
skupščine, njegov namestnik in dva preštevalca glasov po predlogu uprave družbe.
Imenuje se notar po predlogu uprave.
3. Obravnava in sprejem dnevnega reda.
Predlog sklepa: sprejme se predlagani
dnevni red.
4. Razrešitev člana nadzornega sveta.
Predlog sklepa: član nadzornega sveta,
ki zastopa interese delničarjev in je podal
odstopno izjavo, se razreši.
5. Nadomestne volitve člana nadzornega sveta, ki zastopa interese delničarjev.
Predlog sklepa: izvoli se nov član nadzornega sveta, po predlogu nadzornega sveta.
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6. Sprememba sedeža družbe in prilagoditev dejavnosti družbe standardni klasifikaciji.
Predlog sklepa: spremeni se sedež družbe in prilagodi dejavnost družbe po predlogu uprave.
7. Sprejem sprememb in dopolnitev statuta d.d. ter potrditev čistopisa spremenjenega statuta.
Predlog sklepa: sprejmejo se spremembe in dopolnitve statuta družbe v predloženem besedilu ter potrdi čistopis statuta z
vključenimi sprejetimi spremembami in sklepi, ki jih je sprejela skupščina.
8. Informacije delničarjem.
Skupščine se lahko udeležijo delničarji,
njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ostane družbi.
Pravico udeležbe na skupščini in glasovalno pravico lahko uresničujejo delničarji,
ki so svojo udeležbo pisno najavili upravi
družbe vsaj 3 dni pred datumom seje, ki se
na skupščini izkažejo z delnicami oziroma
potrdili o vpisu in vplačilu delnic oziroma
njihovi zastopniki in pooblaščenci, ki predložijo pismena pooblastila.
Poziva se udeležence skupščine, da se
ob prihodu na skupščino prijavijo v tajništvu
družbe najmanj 20 minut pred objavljenim
pričetkom seje skupščine, da podpišejo listo
prisotnih ter prevzamejo glasovalni listek.
Popolno gradivo za skupščino je delničarjem na vpogled na sedežu družbe, vsak
dan od 8. do 12. ure.
Delničarji lahko svoje protipredloge, ki
morajo biti pismeni in obrazloženi, vložijo v
roku znotraj 7 dni od objave sklica skupščine, priporočeno po pošti ali neposredno v
tajništvu družbe na njenem sedežu.
Če skupščina ob napovedani uri ne bo
sklepčna, se skupščina ponovi istega dne
17. 1. 2003 ob 10. uri, v istih prostorih. Na
ponovnem sklicu bo skupščina sklepala ne
glede na višino zastopanega kapitala.
Metalka zastopstva holding d.d.
direktor družbe
Oblak Jože, univ. dipl. ek.
nadzorni svet
predsednica Fajdiga Cvetka

Izvršbe in
zavarovanja
Z 2001/00145
IZ-9988
Na podlagi sklepa opr. št. Z 2001/00145,
ki ga je dne 6. 7. 2001 izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila ustanovljena na stanovanju št. 50/X, v izmeri 75,42 m2, ki se nahaja v 10. nadstropju stanovanjskega bloka v
Domžalah, Matije Tomca 2, ki je last dolžnika,
zastavna pravica v korist upnika Bank Austria
Creditanstalt d.d. Ljubljana, Šmartinska 140,
Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 35.790 EUR s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 6. 7. 2001
Z 2002/00217
IZ-20600
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 2002/00217, ki ga je dne 15. 10. 2002

izdalo Okrajno sodišče v Domžalah je bila
ustanovljena z ustanovitvijo zastavne pravice na nepremičnini v lasti dolžnika Brudar
Franca, ki ni vpisana v zemljiški knjigi. Zastavna pravica se zabeleži na stanovanju št.
B2-L3-II-2 v izmeri 46,91 m2 s kletnim prostorom v izmeri 3,12 m2 in parkirnim mestom št. 139, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih in
napravah ter na stavbnem in funkcionalnem
zemljišču, stoječem na zemljišču parc.
št. 111/1, 111/8, 110/4 in 1600/10, vse
k.o. Trzin, v zemljiški knjigi Okrajnega sodišča v Domžalah in se zaznamuje na original
prodajne pogodbe št. 320/2001 z dne
19. 3. 2001 in dodatku št. 1 z dne 26. 8.
2002, sklenjenima med prodajalcema Splošnim gradbenim podjetjem Kraški zidar d.d.,
Sežana in IN.CO invest, podjetje za pripravo in izvedbo investicij d.o.o., Ljubljana in
dolžnikom kot kupcem, katera se izroči
upniku.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 12. 11. 2002
Z 2002/00048
IZ-20607
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/00048, ki ga je dne 24. 6. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena na enosobnem stanovanju št. 5
v skupni izmeri 39,57 m2, ki se nahaja v
stanovanjski stavbi v Domžalah, Ljubljanska
cesta 88, stoječi na parc. št. 3860, k.o.
Domžale, ki je last zastaviteljice, zastavna
pravica v korist upnika Bank Austria Creditanstalt d.d., Šmartinska 140, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini 40.900
EUR s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 5. 11. 2002
Z 2002/00150
IZ-21038
Na podlagi sklepa o zavarovanju opr. št.
Z 2002/00150, ki ga je dne 15. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Domžalah, je bila
ustanovljena zastavna pravica z rubežem zastavljene nepremičnine, prodajalne v izmeri
220 m2 v pritličju in kleti - skladišču v izmeri
50 m2, vse element A - pritličje poslovno
stanovanjskega objekta SPB 1 Center Domžale na naslovu Ljubljanska cesta 72, Domžale, ki stoji na parc. št. 3847/1, 3847/3,
3847/2, 3851/2, 3851/3, 3852, 3853,
3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859,
3860, 3861/1, 3861/2, 3862, 3863/1,
3863/2, 3864, 3865, 3866/1, 3866/2,
3867/1, 3867/2, 3868, 3869/1,
3869/2, 3869/3, 3869/4, 3869/5, vse
k.o. Domžale, ki še ni vpisana v zemljiško
knjigo v korist upnika Labod konfekcija Novo mesto d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 400.000 EUR in 250.000 EUR
s pp.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 26. 11. 2002
Z 02/00117
IZ-20599
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Borisa Lepše iz Ljubljane, pod
opr. št. SV 958/02 z dne 30. 5. 2002 in
sklepa sodišča opr. št. Z 02/00117 z dne
23. 8. 2002, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnika Hypo Leasing d.o.o., Trg
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Osvobodilne fronte 12, Ljubljana, do dolžnika Fering d.o.o., Cesta na Brdo 13,
1000 Ljubljana, v višini tolarske protivrednosti 84.706,05 EUR, izračunano po prodajnem podjetniškem tečaju NLB d.d. za
obračun deviznih prilivov in odlivov podjetij
za EUR, na dan plačila, z zakonitimi zamudnimi obrestmi ter sodnimi in izvršilnimi stroški vred in drugimi stroški ter zapadlostjo
terjatve v skladu s citiranim notarskim zapisom ter sodnimi stroški, ki jih ima in jih bo
imel upnik z uveljavljanjem vračila terjatve,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer stanovanje v izmeri
54,70 m2, kar predstavlja kuhinjo v izmeri
8,61 m2, sobo v izmeri 15,2 m2, sobo v
izmeri 12,60 m2, hodnik v izmeri 3,82 m2,
kopalnico v izmeri 3,46 m2, balkon oziroma
teraso v izmeri 9,24 m2, in druge prostore v
izmeri 1,83 m2, kar se vse nahaja v stanovanjski hiši na naslovu Partizanska 16/f, Koper in stoji na parc. št. 6412/2, k.o. Semedela, vl. št. 1687 in je last zastaviteljice na
podlagi kupoprodajne pogodbe št. 49 z dne
15. 11. 1991, sklenjene z Group Tomos
d.o.o., Koper.
Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.
Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 11. 2002
Z 02/00129
IZ-20601
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarja Miloša Lešnika pod opr. št.
SV 367/2002 z dne 18. 9. 2002 in sklepa
sodišča opr. št. Z 02/00129 z dne 26. 9.
2002, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice Probanke d.d., Gosposka 23,
Maribor, do dolžnika Ziberja Behadinija, Župančičeva 18, Piran, na podlagi kreditne
pogodbe št. KRP02-0855 z dne 6. 9.
2002, v znesku 17,088.000 SIT, s pogodbenimi obrestmi, ki se plačuje v 60 zaporednih mesečnih obrokih in z rokom zapadlosti 30. 9. 2007, morebitnimi pravdnimi, izvršilnimi, manipulativnimi in drugimi stroški,
opravi rubež nepremičnine, ki ni vpisana v
zemljiški knjigi, in sicer poslovnega prostora v izmeri 15,75 m2, ki se nahaja v pritličju
skrajno severovzhodnemu vogalu objekta
Tržnica v Kopru, stoječem na parc.
št. 889/1, 890/1 in 90, k.o. Koper, s pravico souporabe skupnih delov in funkcionalnega zemljišča, ki je last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 1. 1996,
sklenjene z Marcel Meridito.
Ta zapisnik bo razglašen tudi na sodni
deski sodišča.
Na listini primerni za vknjižbo lastninske
pravice se zaznamuje, da je nepremičnina
zarubljena na podlagi sporazuma strank in
da je z njo prepovedano razpolagati in jo
obremenjevati. Zaznamba bo opravljena ko
bo predložen original pogodbe.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 8. 11. 2002
Z 248/2002
IZ-21035
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Kranju opr. št. Z 248/2002 z dne 7. 10.
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2002 je bilo dvosobno stanovanje z dvema
kabinetoma št. 25, v 5. nadstropju stanovanjskega bloka, v skupni izmeri 90 m2, ki
se nahaja v Kranju, Ulica Gorenjskega odreda 6, ki še ni vpisano v zemljiško knjigo in
ga je zastavna dolžnica Majda Markun,
roj. 19. 11. 1964, Visoko 86, Visoko, pridobila po pogodbi o razdružitvi solatnine,
opr. št. SV 535/02 z dne 26. 3. 2002,
sklenjene v notarski obliki pri notarju Vojku
Pintarju iz Kranja z Brankom Kovačičem,
Ulica Gorenjskega odreda 6, Kranj, na naroku dne 26. 11. 2002 zarubljeno za zavarovanje denarne terjatve po pogodbi o dolgoročnem kreditu št. 053-20600426-415
z dne 8. 4. 2002, v višini 39.791,38 EUR s
pripadki, v korist upnice Volksbank - Ljudska banka d.d., Dunajska 128/a, Ljubljana.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 11. 2002
Z 2002/01496
IZ-20603
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01496 z dne 23. 10.
2002, je bilo trisobno stanovanje št. 25, ki
se nahaja v IV. nadstropju stanovanjske hiše
na naslovu Jakčeva 38, Ljubljana, v skupni
izmeri 84,97 m2, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču parc.
št. 738, vpisanem v vl. št. 550, k.o. Štepanja vas, ki je last dolžnika in zastaviteljice,
vsakega do 1/2, na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 8. 3. 2002, sklenjene med
prodajalcema Marijo Radivojčević ter Petro
Boh in dolžnikom ter zastaviteljico kot kupcema, z dnem 23. 10. 2002 zarubljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 7,800.000 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2002
Z 2002/01586
IZ-20604
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01586, ki ga je dne 23. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v objektu C v
mansardi z oznako C.M.14 ter parkirnem
mestu v kletnem garažnem objektu z oznako P.88 in P-90, in sicer stanovanje v izmeri
po projektni dokumentaciji 78,06 m2, od
tega stanovanjske površine 42,65 m2 in galerije v izmeri 35,41 m2; dve parkirni mesti,
vsako v izmeri 11,70 m2; shrambo v kleti
objekta v izmeri 5,90 m2, vse v območju
urejanja Utensilia v Ljubljani, ki je last dolžnika na podlagi prodajne pogodbe
št. 56/2002-6 z dne 8. 5. 2002 ter dodatka št. 56-608/2002-6 z dne 16. 5. 2002,
sklenjenih s prodajalcem Gradbenim podjetjem Grosuplje d.d., Emonska c. 8, Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v korist upnice
Probanke d.d. Maribor, Gosposka 23, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
24,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 23. 10. 2002
Z 2002/01779
IZ-20606
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01779 z dne 13. 11.

2002, je bilo trisobno stanovanje v stanovanjski hiši na Vošnjakovi 9 v Ljubljani, v
skupni izmeri 103,51 m2, v 1. nadstropju,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št. 128, vpisani
pri vl. št. 726, k.o. Ajdovščina, ki je last
dolžnika Peklar Leonarda, na podlagi pogodbe o prodaji stanovanja št. 26/94 z dne
30. 3. 1994, sklenjene med prodajalcem
Reality d.o.o., Kranj, Čirče 35, Biro Ljubljana, Vodnikova 5 in dolžnikom, s prepovedjo
odtujitve in obremenitve, z dnem 23. 10.
2002 zarubleno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike
2, za zavarovanje denarne terjatve v znesku
9,310.000 SIT s pp zoper dolžnika Peklar
Leonarda in v znesku 9,690.000 SIT s pp
zoper dolžnico Peklar Barbaro.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 13. 11. 2002
Z 2002/01998
IZ-20612
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01998 z dne 29. 10.
2002 je bilo stanovanje v poslovno stanovanjskem objektu, ki se nahaja v naselju
Pod Šmarno goro v Ljubljani, št.
A02M1ST18, v 1. mansardi objekta A02, ki
sestoji iz dnevne sobe v izmeri 15,38 m2,
kuhinje v izmeri 4,63 m2, spalnice v izmeri
10,65 m2, predprostora v izmeri 3,53 m2,
kopalnice v izmeri 4,73 m2, terase v izmeri
8,51 m2, terase v izmeri 5,99 m2, shrambe
- kleti v izmeri 3,38 m2 in parkirnem mestu,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, ki stoji na parc. št. 701/2, 122/2, 122/3,
694/2, 696, 698/2, 699/2, 697, 702,
700/2, 700/3, 700/4, 695, 115, 113/1,
vpisanih pri vl. št. 2699, k.o. Vižmarje, ki je
last dolžnika Zupanc Antona, na podlagi prodajne pogodbe z dne 10. 9. 2001, sklenjene z Interdom nepremičnine d.d., Kolodvorska 7, Ljubljana, s prepovedjo odtujitve in
obremenitve, z dnem 29. 10. 2002 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje denarne terjatve v znesku
4,637.000 SIT s pp zoper dolžnika Zupanc
Antona in v znesku 5,363.000 SIT s pp
zoper dolžnico Zupanc Sandro.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2002
Z 2002/01828
IZ-20613
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01828 z dne 29. 10.
2002 je bilo stanovanje št. 35, ki se nahaja
v 3. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Brodarjev trg 4 v Ljubljani, v skupni
izmeri 62,31 m2, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih
in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču parc.
št. 1111/1 pod vl. št. 558, k.o. Moste, ki
se po predlogu Mestne občine Ljubljana
odpiše od te vl. št. in pripiše v vl. št. 1186
iste k.o.; na zemljišču parc. št. 1112/1 pod
vl. št. 1069, k.o. Moste, ki se po predlogu
Mestne občine Ljubljana odpiše od te vl. št.
in pripiše v vl. št. 1186, iste k.o. in na zemljišču parc. št. 1119 pod vl. št. 1069, k.o.
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Moste, ki se po odločbi GURS združi s parc.
št. 1110 pod vl. št. 558, k.o. Moste, ta
parc. št. pa se po predlogu Mestne občine
Ljubljana odpiše od te vl. št. in pripeše v vl.
št. 1186, iste k.o., ki je last dolžnice Zdenke Perša do 3/4 in Petre Perša do 1/4, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 5. 6.
1998, sklenjene med prodajalcem Emirjem
Blagajčevičem in kupcema Markom Oberstarjem in Zdenko Perša (dolžnica Zdenka
Perša pridobi lastninski delež do 1/2) in na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
29. 7. 2002, sklenjene med prodajalcem
Markom Oberstarjem in kupcema Zdenko
Perša in Petro Perša (dolžnici pridobita vsaka lastninski delež do 1/4), s prepovedjo
odtujitve in obremenitve, z dnem 29. 10.
2002 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Trg republike
2, za zavarovanje denarne terjatve v znesku
2,681.550 SIT s pp zoper dolžnico Zdenko
Perša in v znesku 1,818.450 SIT s pp zoper dolžnico Petro Perša.
Okrojno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2002
Z 2002/01791
IZ-20614
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01791, ki ga je dne 29. 10. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na poslovnem prostoru št. 4 v
pritličju stanovanjsko poslovnega objekta
št. 2, na naslovu Opekarska c. 15/b, Ljubljana, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih in napravah
ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču parc.
št. 250/141,
250/215,
250/217,
250/641 in 759, vse k.o. Trnovsko predmestje, ki je last dolžnika, na podlagi pogodbe o prodaji poslovnih prostorov z dne
20. 4. 2000, sklenjene s prodajalcem SD
Projekt d.o.o., Opekarska 15/b, ter z vpisom nadaljne prepovedi obremenitve in odtujitve v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 50,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 28. 10. 2002
Z 2002/01777
IZ-20615
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/01777 z dne 29. 10.
2002, je bilo dvoinpolsobno stanovanje
št. 20/I, v izmeri 73,50 m2, z loggio v velikosti 11,65 m2, s pripadajočo shrambo
št. 20 v velikosti 5,05 m2 in dvema parkirnima mestoma št. 143 in 144, ki se nahaja v
prvem nadstropju stanovanjske stavbe na
naslovu Topniška 29 v Ljubljani, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na
katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter na skupnih delih, objektih in napravah, ki stoji na parceli št. 1258, 1257/1,
1257/11, 1256/3, 1257/3, 1257/3,
1257/2, 1292/5, 1212/13, 1292/10,
1292/11 in 1256/41, vse k.o. Bežigrad,
ki je last dolžnikov, na podlagi prodajne pogodbe št. 4233-9/02 z dne 22. 2. 2002,
dodatka k prodajni pogodbi št. 4233-9/02
z dne 22. 2. 2002 in dodatka št. 2 k prodajni pogodbi št. 4233-9/02 z dne 14. 5.
2002, s prepovedjo odtujitve in obremeni-
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tve, z dnem 29. 10. 2002 zarubljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 7,304.000 SIT s
pp zoper dolžnika Alana Gregorovića in v
znesku 5,696.000 SIT s pp zoper dolžnico
Tatjano Sedlar.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 29. 10. 2002
Z 2002/02032
IZ-20620
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/02032, ki ga je dne 7. 11. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na trisobnem stanovanju št. 40
v 9. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Bratovševa ploščad 18 v Ljubljani, v
skupni izmeri 75,78 m2, ter na skupnih objektih, delih in napravah ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, stoječem na zemljišču parc. št. 273/8, vl. št. 1844, k.o. Stožice, ki je last dolžnice do 1/4 in zastaviteljice do 3/4, na podlagi pogodbe
št. 65/75-02/5 o prodaji in nakupu stanovanj, grajenih za trg z dne 29. 1. 1975, sklenjene med prodajalcem Splošnim gradbenim podjetjem Grosuplje, Taborska c. 13,
ter kupcema Čadež Julijano in Čadež Janezom, ter na podlagi sklepa o dedovanju opr.
št. I D 109/95 z dne 11. 5. 1995 Okrajnega sodišča v Ljubljani, s prepovedjo odtujitve in obremenitve, zastavna pravica v korist
upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Trg
republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 7,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2002
Z 2002/01431
IZ-20621
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01431, ki ga je dne 6. 11. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju št. 1/K v stanovanjski hiši Koroška 26 v Ljubljani, stoječi
na parc. št. 314, vpisani v vl. št. 1003, k.o.
Bežigrad, v skupni izmeri 99,36 m2, ki obsega kuhinjo v izmeri 14,54 m2, sobo v
izmeri 14,30 m2, sobo v izmeri 22,75 m2,
sobo v izmeri 20,85 m2, hodnik v izmeri
7,62 m2, WC v izmeri 2,05 m2, kopalnico v
izmeri 4,98 m2, shrambo v izmeri 2,76 m2
in druge prostore v izmeri 9,51 m2, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
delih, napravah stavbe in stavbišču ter funkcionalnem zemljišču, ki je last dolžnika, na
podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
12. 6. 2002, sklenjene s prodajalcem Urošem Pengalom iz Domžal, s prepovedjo odtujitve in obremenitve, zastavna pravica v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 9,000.000 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2002
Z 2002/02014
IZ-20623
Na podlagi sklepa Okrajnega sodišča v
Ljubljani Z 2002/02014 z dne 6. 11. 2002,
je bilo dvosobno stanovanje št. 7, v skupni
izmeri 60,96 m2, v 2. nadstropju stanovanjskega bloka, stoječega na parc. št. 730,
k.o. Štepanja vas in se nahaja na naslovu
Ulica Polonce Čude 5, Ljubljana, ki je last
dolžnikov, vsakega do 1/2, na podlagi ku-

poprodajne pogodbe z dne 20. 8. 2002,
sklenjene s prodajalcem Dolenc Iztokom in
Janežič Laro, s prepovedjo odtujitve in obremenitve, z dnem 6. 11. 2002 zarubljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.
Ljubljana, Trg republike 2, za zavarovanje
denarne terjatve v znesku 3,610.000 SIT s
pp do dolžnika Primoža Zaletelja in v znesku 1,140.000 SIT s pp do dolžnice Ane
Dolenc.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 6. 11. 2002
Z 2002/01817
IZ-20625
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01817, ki ga je dne 7. 11. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v pritličju stanovanjske hiše na naslovu Vrhovčeva 3, Ljubljana, stoječe na parc. št. 325, vl. št. 502,
k.o. Tabor, v skupni izmeri 95,51 m2, ki
obsega kuhinjo v izmeri 10,39 m2, sobo v
izmeri 25,90 m2, sobo v izmeri 23,85 m2,
sobo v izmeri 15,40 m2, kopalnico v izmeri
4,73 m2, stranišče v izmeri 1,23 m2, hodnik
v izmeri 5,30 m2, shrambo v izmeri 1,71
m2, klet v izmeri 3,50 m2 in drvarnico, ki je
last dolžnika in zastaviteljice, vsakega do
1/2, na podlagi kupoprodajne pogodbe o
prodaji stanovanja št. 466-341/92 z dne
10. 6. 1992, sklenjene s prodajalko Ireno
Gantar Godina, s prepovedjo odtujitve in
nadaljnje obremenitve, zastavna pravica v
korist upnice Poštne banke Slovenije d.d.,
Vita Kraigherja 5, Maribor, za zavarovanje
denarne terjatve v višini 12,500.000 SIT s
pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2002
Z 2002/01980
IZ-20626
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01980, ki ga je dne 7. 11. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na stanovanju v 2. nadstropju
stanovanjske hiše na naslovu Komenskega
22, Ljubljana, v skupni izmeri 44,79 m2, s
pripadajočo drvarnico, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc.
št. 807, vl. št. 1205, k.o. Tabor, ki je last
dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe
z dne 14. 8. 1996, sklenjene s prodajalcem Francem Bucikom iz Ljubljane, s prepovedjo odtujitve in obremenitve, zastavna
pravica v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Trg republike 2, Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
10,800.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2002
Z 2002/01631
IZ-21025
Na podlagi sklepa opr. št. Z
2002/01631, ki ga je dne 20. 11. 2002
izdalo Okrajno sodišče v Ljubljani, je bila
ustanovljena na objektu 05D11S, ki obsega stanovanje (bivalna površina) z oznako
05D11S v izmeri 72,46 m2, shrambo z oznako 05DS11K v izmeri 13,75 m2 in garažo
z oznako 05G17G v izmeri 16,10 m2, kar
vse se nahaja v objektu 05 ob Koseškem
bajerju v Ljubljani, lociranem na zemljišču,
parcelah številka 1065/2 in številka
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1066/8, obe k.o. Zgornja Šiška, lokacija
ŠS 1/9 ob Koseškem bajerju, ki je last dolžnika na podlagi kupoprodajne pogodbe
številka P-71/01 z dne 14. 6. 2001, sklenjene s prodajalcem Vegrad d.d., Velenje,
zastavna pravica v korist upnika KBM Fineko družba za finančne storitve, trženje in
svetovanje d.o.o., Vita Kraigherja 5, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini
12,000.000 SIT s pp.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2002
IZ-83646
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. 1022/02 z dne 9. 12.
2002, je bilo stanovanje št. 3, v izmeri
66,78 m2 v 1. nadstropju večstanovanjske
hiše na naslovu v Velenju, Jenkova 39, stoječe na parc. št. 1848 pri vl. št. 800 k.o.
Velenje, last dolžnikov Voglar Srečka in Jele, na podlagi kupoprodajne pogodbe o nakupu stanovanja z dne 27. 11. 2002, sklenjene s prodajalcem Dominković Smiljanom,
Jenkova 39, Velenje, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 27.500 EUR v tolarski
protivrednosti po srednjem tečaju Banke
Slovenije na dan plačila, s končnim rokom
vračila 20. 10. 2014 in s pp v korist zastavnega upnika Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom,
9141 Eberndorf.
IZ-83647
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Ratnika iz
Murske Sobote, Kocljeva 14 A, opr. št. SV
618/2002 z dne 5. 12. 2002, je bil poslovni prostor v poslovni zgradbi Bergo center na naslovu Murska Sobota, Bakovska
ulica 2, v skupni izmeri 67 m2, ki se nahaja v
mansardi omenjene zgradbe, slednja pa stoji na parcelni številki 1970/1 katastrska občina Murska Sobota, last dolžnika in zastavitelja Finthink-Kutoš in Partner d.n.o. s sedežem Murska Sobota, Bakovska ulica 2,
na podlagi kupne pogodbe številka
01-111/96, sklenjene dne 6. 12. 1996,
zastavljen v korist upnice SKB banke d.d.
Ljubljana, Ajdovščina 4, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 5,000.000
SIT skupaj s pripadki. Na podlagi gornjega
notarskega zapisa se zastavitelju prepoveduje odtujitev in obremenitev te nepremičnine.
IZ-83649
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz Kranja, opr. št. SV 880/02 z dne
4. 12. 2002, je bil stroj Liedlbauer Bulltrack 2011 625x960 Mm Tracked Impackt
Crusher (UNUSED), zastavljen v korist upnice Probanke d.d., Gosposka 23, Maribor,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
38,600.000 SIT s pripadki.
IZ-83650
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz Kranja, opr. št. SV 888/02 z dne
5. 12. 2002, je bil 802/1000 del parc. št.:
1573/10 – poslovna stavba, 4671 m2 – v
naravi gre za del poslovne stavbe, desni del
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skladišča (gledano v smeri sever – jug) v
pritličju, s površino 606 m2, in sicer drugopogodbenica 561/10000, tretjepogodbenica pa do 241/10000, k.o. Vič, za zavarovanje denarne terjatve v višini 64.750.000
SIT s pripadki.
IZ-83651
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa Notarke Duše Trobec Bučan iz Kranja, opr. št. SV 894/02 z dne
9. 12. 2002, je bilo stanovanje št. 46, ki se
nahaja v 11. nadstropju stanovanjske hiše
na Jesenicah, Cesta revolucije 1 A, v skupni izmeri 45,05 m2, last dolžnice in zastaviteljice Mojce Košir na podlagi pogodbe o
prodaji nepremičnine z dne 11. 3. 2002,
zastavljeno v korist upnice Posojilnica - Bank
Št. Jakob v Rožu, r.z.o.j., Št. Jakob v Rožu,
Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v
višini 24.000 EUR s pripadki.
IZ-83652
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2559/02 z dne
6. 11. 2002, je bil poslovni prostor (prodajalna Anateks Slovenske Konjice), v skupni
izmeri 114,38 m2, lociran v 140. stanovanjskem bloku v Slovenskih Konjicah – Lam
D1 pritličje, ki leži na parceli št. 958, vpisani pri vložku št. 597, k.o. Konjice, last dolžnika Tekstil, proizvodno in trgovsko podjetje d.d., Letališka 34, 1000 Ljubljana, na
podlagi kupne pogodbe z dne 6. 5. 1996,
sklenjene s prodajalko Banko Celje d.d.,
Vodnikova ulica 2, Celje, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 30,000.000
SIT s pripadki, 8,400.000 SIT s pripadki,
250,000.000
SIT
s
pripadki
in
250,000.000 SIT s pripadki.
IZ-83653
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2559/02 z dne
6. 11. 2002, je bil poslovni prostor v izmeri
233,20 m2, ki se nahaja v podhodu Ajdovščina v Ljubljani, na naslovu Ajdovščina 3,
Ljubljana, in sicer desna polovica v lasti zastavitelja ABC Pomurka Trgovsko podjetje
Galeb p.o., na podlagi pogodbe o priznanju izključne lastninske pravice z dne
22. 3. 2002, sklenjene z Mestno občino
Ljubljana in leva polovica, last zastavitelja
Trgovsko podjetje Volna d.d., na podlagi
kupoprodajne pogodbe z dne 21. 12.
2001, sklenjene z ABC Pomurka, Trgovsko
podjetje GALEB p.o., zastavljen v korist
upnice Banke Celje d.d., Glavna podružnica Ljubljana, Trdinova 4, za zavarovanje denarnih terjatev v višini 30,000.000 SIT s
pripadki, 8,400.000 SIT s pripadki,
250,000.000
SIT
s
pripadki
in
250,000.000 SIT s pripadki.
IZ-83655
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2594/02 z dne
12. 11. 2002, je bilo stanovanje št. 14, v
izmeri 69,34 m2, ki se nahaja v 4. etaži
stanovanjske hiše Majaronova 8, Ljubljana,
stoječe na parc. št. 1633, zk. vl. št. 1564,
k.o. Bežigrad, last dolžnikov Sonje Drozdek
Šinko in Iztoka Drozdka, oba stanujoča Vrt-

na ulica 6, Murska Sobota, na podlagi prodajne pogodbe za etažno lastnino z dne
6. 11. 2002, sklenjene s prodajalko Olgo
Jereb, Majaronova 8, Ljubljana, zastavljeno
v korist upnice Bank Austria Creditanstalt
d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 83.010 EUR s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
IZ-83657
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2625/02 z dne
15. 11. 2002, je bilo trisobno stanovanje
št. B2-L2D-M-1, v izmeri 66,63 m2, v 4.
nadstropju poslovno – trgovskega stanovanjskega bloka z oznako B2, na naslovu
Ljubljanska cesta 13 B, Trzin, stoječega na
parc. št. 11/8, 111/1, 110/4, 1600/10
in 110/1, vse k.o. Trzin, s pripadajočim
kletnim prostorom v izmeri 3,93 m2 in parkirnim mestom št. 210 v garažni kleti, s sorazmernim solastniškim deležem skupnih
prostorov, delov in naprav celotne stavbe in
funkcionalnega zemljišča, last dolžnice Mojce Camplin, roj. 10. 10. 1964, stan. v Trzinu, Ljubljanska cesta 12 D, na podlagi prodajne pogodbe št. 318/01 z dne 3. 4.
2001 in dodatka k prodajni pogodbi
št. 318/01 z dne 11. 11. 2002, sklenjenih
med prodajalcema SGP Kraški Zidar d.d.,
Sežana in IN.CO invest, podjetje za pripravo in izvedbo investicij, d.o.o. Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Bank Austria Creditanstalt d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 38.410 EUR s pripadki, v tolarski protivrednosti po srednjem
tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
IZ-83658
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2634/02 z dne
18. 11. 2002, je bilo stanovanje št. 1 v pritličju stanovanjskega objekta 24B01S na
Černigojevi ulici 20, Ljubljana, Ob Koseškem bajerju, v izmeri 116,15 m2 bivalne
površine s pripadajočo shrambo, atrijem,
garažo in parkirnim mestom, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih
objektih, delih in napravah ter na stavbnem
in funkcionalnem zemljišču, stoječem na
zemljišču parc. št. 1065/77, 1065/78 in
1065/76, vpisanem v vl. št. 1767 k.o.
Zgornja Šiška, last dolžnikov Ane Roblek, V
Murglah 68, Ljubljana in Romana Repa, Andreaševa ulica 8, vsakega do 1/2, na podlagi pogodbe št. 220398-2002-37 z dne
30. 10. 2002, sklenjene s prodajalcem
Imos Inženiring d.d. Ljubljana, Linhartova
13, in dolžnikoma, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana,
za zavarovanje denarnih terjatev v višini
3,750.000 SIT s pripadki in 8,750.000 SIT
s pripadki.
IZ-83659
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2648/02 z dne
20. 11. 2002, je bilo dvosobno stanovanje
št. 125 z dvema kabinetoma, v izmeri 76,73
m2 v XI. nadstropju stanovanjskega bloka v
Ljubljani na naslovu Marinkov trg 14, sedaj
Rusjanov trg 10, Ljubljana, s pripadajočo
solastninsko pravico na zemljišču na katerem stavba stoji in funkcionalnem zemljišču
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ter na skupnih delih, objektih in napravah
stanovanjske stavbe, stoječe na parc.
št. 1047/3, 1048/1, 1048/2, 1049/2 in
1087/2, vl. št. 583 k.o. Slape, last dolžnikov Ljiljane Modrinić, roj. 17. 4. 1961, stan.
Rusjanov trg 9, Ljubljana in Milana Modrinića, roj. 8. 2. 1959, stan. Rusjanov trg 9,
Ljubljana, vsakega do ene polovice, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne
17. 10. 2002 s prodajalko Lavrič Matildo,
Rusjanov trg 10, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev v višini
3,523.590 SIT s pripadki in v višini
2,776.410 SIT s pripadki.
IZ-83660
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2670/02 z dne
25. 11. 2002, je bilo enosobno stanovanje
št. 8, v izmeri 37, 48 m2, v I. nadstropju
stanovanjskega bloka na naslovu Kersnikova ulica 7 v Grosupljem, s pripadajočo solastninsko pravico na skupnih delih, objektih
in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču stanovanjskega bloka, stoječega na parc. št. 1963/3, 1964/1,
1965/3 in 1966/4 k.o. Grosuplje – naselje,
last
dolžnice
Bojane
Jurak,
roj. 3. 12. 1979, stan. Kersnikova cesta 7,
Grosuplje, na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 10. 1. 2000, med Škrjanec Marijo, Kersnikova 7, Grosuplje, kot
prodajalko ter Jurak Robertom, Delavska
ulica 24, Ljubljana in Koščak Bojano, Cerovo 3a, Grosuplje, kot kupcema, sporazuma
o delitvi skupnega premoženja, sklenjenega dne 13. 6. 2002, med Jurak Bojano in
Jurak Robertom, oba stanujoča Kersnikova
cesta 7, Grosuplje, ter na podlagi dodatka
k sporazumu o delitvi skupnega premoženja, sklenjenega dne 4. 7. 2002, med Jurak Bojano in Jurak Robertom, oba stanujoča Kesnikova cesta 7, Grosuplje, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke
d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 5,000.000 SIT s pripadki.
IZ-83661
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2671/02 z dne
25. 11. 2002, je bilo stanovanje št. 7, v
velikosti 77,92 m2, v VIII. nadstropju stanovanjske stavbe na naslovu Kunaverjeva ulica 14 v Ljubljani, skupaj s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču, na katerem
stavba stoji in funkcionalnem zemljišču ter
na skupnih delih, objektih in napravah stanovanjske stavbe, stoječe na parceli
št. 951/10, vl. št. 1583 k.o. Dravlje, last
dolžnika
Uroša
Lavrenčiča,
roj. 11. 10. 1975, stan. Pod Hribom 32,
Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 9. 10. 2002, sklenjene s prodajalko Olgo Ograjšek, Kunaverjeva ulica 14,
Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Nove
Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, Trg republike 2, Ljubljana, za zavarovanje denarnih
terjatev v višini 2,720.000 SIT s pripadki in
v višini 7,780.000 SIT s pripadki.
IZ-83662
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2689/02, je bil
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apartma št. 41, ki se nahaja v objektu št. 7
z oznako Mimoza (P+K), naselja na naslovu Jadranska cesta 39, Ankaran, v skupni
izmeri 110,49 m2, s pripadajočim parkirnim mestom, skupaj z ustreznim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih in
napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, parc. št. 1039/24 vpisani
v vložku št. 554 k.o. Oltra, last dolžnika
Zvoneta Purnata, roj. 15. 5. 1950, stan.
Zvezna ulica 33 A, Ljubljana, na podlagi
prodajne pogodbe št. 41-2001 z dne
124. 9. 2001 in aneksa z dne 10. 5.
2002, sklenjene s prodajalci Gradis Consult Ljubljana, d.o.o., Ljubljana, Gradis nizke gradnje, d.d., Maribor in Gradis GP Celje, d.d., Celje ter dolžnikom, zastavljeno v
korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d.,
Ljubljana, za zavarovanje denarnih terjatev
do dolžnika Zvoneta Purnata v višini
10,430.000 SIT s pripadki in do dolžnice
Mojce Purnat, roj. 21. 6. 1962, stan. Tržna ulica 3, Ljubljana, v višini 4,470.000
SIT s pripadki.
IZ-83663
Na podlagi notarskega zapisa notarja
Mira Košaka, opr. št. SV 2695/02 z dne
27. 11. 2002, je bilo stanovanje v izmeri
63,20 m2 v prvem nadstropju stanovanjske hiše št. 117 na Lipahovi ulici v Ljubljani, stoječe na parceli št. 2110/11 in
2110/12 k.o. Vič, last dolžnika Aleša Škerlaka, roj. 17. 9. 1977, stan. Gornji Petrovci 3, 9203 Petrovci, na podlagi prodajne
pogodbe št. 47/2002 z dne 26. 11.
2002, sklenjene s prodajalcem Mijax
d.o.o., investicijsko gradbeno podjetje za
promet z zemljišči in nepremičninami, ingeniring, svetovanje, storitve, Taničeva ulica 14, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice Publikum Fin terminsko trgovanje
d.o.o., Miklošičeva 34, 1000 Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
20,785.5000 SIT s pripadki.
IZ-83664
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2730/02 z dne
28. 11. 2002, je bilo štiriinpolsobno stanovanje št. P/A v izmeri 78,82 m2, z atrijem v
izmeri 32 m2 in kletjo v izmeri 25,66 m2, ki
se nahaja v pritličju stanovanjskega objekta
št. 26 vzhod, v stanovanjski soseski ŠS 7/4,
Šmartno-Preloge, stoječega na parc.
št. 93/8, k.o. Šmartno pod Šmarno goro, s
pripadajočim sorazmernim solastninskim
deležem na skupnih delih, prostorih, objektih in napravah stanovanjskega objekta ter
stavbišču in funkcionalnem zemljišču, last
dolžnika
Antona
Hrovatiča,
roj. 22. 7. 1956, in zastaviteljice Milene
Hrovatič, roj. 23. 1. 1965, oba stan. Šmartno 30, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe št. 15/92 SCT z dne 21. 8. 1992,
sklenjene s prodajalko Stanovanjsko zadrugo Preloge – Šmartno, Kranj, Čirče 35 in
aneksa št. 1 k prodajni pogodbi št. 18/92 z
dne 22. 7. 1997, sklenjenega s prodajalcem Reality, d.o.o., Kranj, Čirče 35, zastavljeno v korist upnice Zveze Bank, r.z. z
o.j., zadruge s sedežem v Republiki Avstriji,
Paulitschgasse 5-7, A-9010 Celovec, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnika v višini 15.000 EUR s pripadki.

IZ-83666
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2736/02 z dne
29. 11. 2002, je bilo 2,5 sobno stanovanje
št. 10 v tretjem nadstropju stanovanjske
stavbe v Ljubljani, Avčinova 10, BS 2/1 Zupančičeva jama, v izmeri 73,88 m2, s pripadajočo solastninsko pravico na zemljišču,
na katerem stavba stoji in funkcionalnem
zemljišču ter na skupnih delih, objektih in
napravah ter parkirno mesto št. 125/K-III v
2. kleti stanovanjske stavbe, stoječe na
parc. št. 1761/1, 1761/4, 1761/5 in
1762/1, vl. št. 2649, k.o. Bežigrad in vl.
št. 2650 k.o. Bežigrad, last dolžnika Jožeta
Splichala, roj. 16. 4. 1945 in zastaviteljice
Bebe Splichal, roj. 25. 10. 1962, oba stan.
Avčinova ulica 10, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne pogodbe št. BS 2/1-146/93 z
dne 6. 12. 1993, sklenjene s prodajalcem
SCT Stanovanjski inženiring d.o.o., Štihova
26, Ljubljana, zastavljeno v korist upnice
Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
15,000.000 SIT s pripadki.
IZ-83667
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2737/02 z dne
29. 11. 2002, je bilo dvosobno stanovanje
št. 4, v prvem nadstropju, na naslovu Zvezda 13, Ljubljana, v skupni izmeri 69,32 m2,
skupaj z ustreznim solastniškim deležem na
skupnih objektih, delih in napravah ter na
stavbnem in funkcionalnem zemljišču, parc.
št. 916/14 k.o. Šentvid, last dolžnikov Natalije Kolenc, roj. 9. 1. 1972 in Dušana Kolenca, roj. 7. 4. 1952 oba stan. Ulica bratov Milavec 63, Brežice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 15. 11. 2002, sklenjene
s prodajalcem Boštjanom Kikljem, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarnih
terjatev v višini 6,880.000 SIT s pripadki in
4,520.000 SIT s pripadki.
IZ-83668
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2744/02 z dne
29. 11. 2002, je bilo stanovanje
št. 11-12/5-1 v medetaži v skupni izmeri
64,55 m2 in shramba G v skupni izmeri 5
m2 v kleti, na naslovu Kamnikarjeva ulica
21, Lavrica, Škofljica, skupaj z ustreznim
solastniškim deležem na skupnih objektih,
delih in napravah ter na stavbnem in funkcionalnem zemljišču, parc. št. 1858/16, vl.
št. 2564 k.o. Rudnik, last dolžnice Nataše
Iljaž, roj. 21. 3. 1970, stan. Celovška cesta
264, Ljubljana, na podlagi kupoprodajne
pogodbe št. 21/02 z dne 10. 10. 2002, in
aneksa št. 1 z dne 28. 11. 2002, sklenjenih s prodajalcem Reality, Kranj, d.o.o., zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 12,000.000 SIT s
pripadki.
IZ-83670
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 2750/02 z dne
29. 11. 2002, je bilo stanovanje št. 1 v skupni izmeri 62,54 m2, na naslovu Ulica Viktorja Kejžarja 3, Jesenice, skupaj z ustrez-
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nim solastniškim deležem na skupnih objektih, delih in napravah ter na stavbnem in
funkcionalnem zemljišču, stoječem na parc.
št. 1234, vl. št. 962 k.o. Jesenice, last dolžnice Jane Šmitek, roj. 21. 10. 1951, stan.
Cesta Cirila Tavčarja 1 A, Jesenice, na podlagi prodajne pogodbe z dne 6. 11. 2002,
sklenjene s prodajalko Sonjo Vrhovnik, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske
banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 4,800.000 SIT s pripadki.
IZ-83671
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Janeza Novaka iz
Kamnika, opr.št. SV 689/02 z dne 5. 12.
2002, je bilo zastavljeno dvoinpolsobno stanovanje št. 15 v 3. nadstropju stanovanjske
hiše, v izmeri 65,90 m2, ki obsega kuhinjo v
izmeri 9,64 m2, sobo 8,10 m2, sobo
16,50 m2, sobo 12,67 m2, hodnik 8,10m2,
WC 1,27 m2, kopalnico 3,65 m2, teraso
4,14 m2, druge prostore 1,83 m2, z ustreznim solastninskim deležem na skupnih delih
in napravah, stavbnim zemljiščem in funkcionalnim zemljiščem. Stanovanjska stavba na
naslovu Gozdna ulica 1, Rogaška Slatina,
leži na parceli številka 479 in 478/2 vl.
št. 659 k.o. Rogaška Slatina, v zemljiško
knjigo pa je vknjižena le stavba, medtem ko
etažna lastnina na stanovanju še ni vknjižena, predlagan je vpis pod Dn. št. 2962/98.
Zgoraj opisano stanovanje last zastaviteljice Nade Storjak na temelju kupoprodajne
pogodbe
o
prodaji
stanovanja
št. 8609-1/1-92 z dne 27. 11. 1992, ki jo
je dne 27. 11. 1992 sklenila s prodajalcem
Kors, konfekcija oblačil Rogaška Slatina,
Prvomajska 29 in notarskega zapisa opr. št.
SV 525/00 sporazuma o urejanju premoženjskih razmerij med zakoncema z dne
10. 10. 2000, je zastavljeno v korist upnice
SKB banke d.d., Ljubljana, Ajdovščina 4, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
1,500.000 SIT s p.p.
IZ-83672
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Bojana Podgorška,
Ljubljana, opr. št. SV 1070/02 z dne 6. 12.
2002, je bilo enosobno stanovanje št. 12, v
izmeri 32,23 m2, ki se nahaja v III. nadstropju 4. stopnišča stanovanjskega objekta Zaloška 92/C, Ljubljana, ki stoji na parc.
št. 1062, št. 1064, št. 1065, št. 1067,
št. 1068, št. 1070/1 in št. 1071 k.o. Moste, last zastavitelja Jožefa Sterleta, rojenega 22. 9. 1937, prebivališče Ljubljana, Zaloška cesta 92 C, zastavljeno v korist upnika Slavka Šteblaja, rojenega 23. 5. 1967,
prebivališče Ljubljana, Pregljeva ulica 15,
za zavarovanje denarne terjatve v znesku
10.776 EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem menjalniškem tečaju SKB banke
d.d., Ljubljana, na dan plačila z obrestmi in
stroški.
IZ-83673
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1097/02 z dne 3. 12.
2002, je nepremičnina, stanovanje št. 18 v
izmeri 58,75 m2, ki se nahaja v III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Pru-
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šnikova 18, stoječe na parc. št. 1114/1,
vpisani v vl. št. 1414, k.o. Sp. Radvanje,
last dolžnika in zastavitelja Danila Jaušovca,
stan. Prušnikova 18, Maribor, na podlagi
kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 320/92, sklenjene dne 3. 4. 1992,
s prodajalko Metalna, p.o., Maribor, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Voitsberg, reg. Gen.m.b.H., Republika Avstrija,
za zavarovanje denarne terjatve v višini
10.000 EUR s pripadki do dolžnikov Karla
in Danila Jaušovca, oba stan. Prušnikova
18, Maribor.
IZ-83674
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Tomislava Ajdiča iz
Maribora, opr. št. SV 1099/02 z dne 3. 12.
2002, je nepremičnina, dvosobno stanovanje št. 12 v izmeri 57,58 m2, z drugimi prostori v izmeri 2,61 m2, ki se nahaja v IV.
nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Valvasorjeva 18, stoječe na parc.
št. 459, vpisani v vl. št. 1900, k.o. Tabor,
last dolžnika in zastavitelja Dušana Ostrša,
stan. Valvasorjeva ulica 18, Maribor, na podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji stanovanja št. 324/1-06/92, sklenjene dne
19. 2. 1992, s prodajalcem Železniškim gospodarstvom Ljubljana, z aneksom št. 1,
sklenjenim s prodajalko Slovenske železnice, d.d., Ljubljana, dne 27. 9. 2002, in na
podlagi pravnomočnega sklepa o dedovanju Okrajnega sodišča v Mariboru opr. št.
II D 80/95 z dne 24. 2. 1995, zastavljena v
korist upnice Raiffeisenbank Voitsberg, reg.
Gen.m.b.H., Republika Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 10.000 EUR
s pripadki do dolžnikov Dušana in Tatjane
Ostrš, oba stan. Valvasorjeva ulica 18, Maribor.
IZ-83675
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Dušice Kalinger iz
Maribora opr. št. SV 1163/02 z dne 5. 12.
2002 je bilo na stanovanju v izmeri 49,60
m2, v Mariboru, Kacova ulica 4, št. 16 v III.
nadstropju stanovanjske hiše, ki stoji na
parc. št. 1896, k.o. Maribor-Grad, last dolžnice – zastaviteljice na podlagi Kupoprodajne pogodbe z dne 20. 1. 1996, sklenjene s prodajalcema Salaj Marto in Antonom,
zastavljeno v korist upnika Raiffeisenbank
Eberndorf registrierte G.m.b.H. za zavarovanje denarne terjatve v višini 14.500 EUR,
kar znaša preračunano po srednjem tečaju
Banke Slovenije na dan podpisa tega notarskega zapisa 3,331.417,05 SIT s pripadki.
IZ-83676
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Vojka Pintarja iz Kranja, opr. št. SV 1955/2002 z dne 4. 12.
2002, je enosobno stanovanje v izmeri
48,70 m2 v drugem nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Mlekarska 14,
Kranj, stoječega na parc. št. 64/16 k.o.
Čirče, ki obsega sobo, kuhinjo, kopalnico,
predsobo in klet ter ustrezen solastniški delež na skupnih prostorih in napravah stanovanjskega bloka, last dolžnice na temelju
kupoprodajne pogodbe št. 5033, sklenjene 3. 12. 1996 s prodajalcem Savo, d.d.
Kranj, zastavljeno v korist upnika Borisa Koz-

jeka, Podreča 51, Mavčiče, za zavarovanje
njegove denarne terjatve v višini 12.500
EUR v tolarski protivrednosti po prodajnem
tečaju Gorenjske banke d.d., Kranj, s pripadki in v korist upnika Dejana Mariča, Pipanova cesta 64 A, Šenčur, za zavarovanje
njegove denarne terjatve v višini 6.000 EUR
v tolarski protivrednosti po prodajnem tečaju Gorenjske banke d.d., Kranj, s pripadki.
IZ-83677
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve po 250. členu ZIZ, notarja
Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV
975/02 z dne 4. 12. 2002, je bilo stanovanje št. 1-A, podstrešno dvoinpolsobno stanovanje v večstan. hiši, Cesta na Roglo 21,
Zreče, ki stoji na parc. št. 114/21 k.o. Zreče, pridobljeno na podlagi kupoprodajne
pogodbe o prodaji stanovanja z dne 1. 10.
2002, aneksa št. 1 h kupoprodajni pogodbi
o prodaji stanovanja, datiranega 26. 11.
2002, aneksa št. 2 h kupoprodajni pogodbi
o prodaji stanovanja, datiranega 28. 11.
2002, ter kupoprodajne pogodbe za nakup
skupnih prostorov, solastniških deležev z
dne 27. 3. 2000 med prodajalko Občino
Zreče in kupcem Ovtar d.o.o. Vojnik in vknjižbenega dovoljenja z dne 3. 12. 2002, zastavljeno v korist upnice Raifeisen Krekova
banka d.d. Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 15,000.000 SIT s pripadki.
IZ-83678
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o zavarovanju
denarne terjatve Marka Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 999/02 z dne 6. 12. 2002,
je bil poslovni prostor delavnica na zahodnem delu kompleksa bivšega Prevozništva
Celje v izmeri 88 m2 s pripadajočim delom
funkcionalnega zemljišča v izmeri 118 m2 v
objektu Trnoveljska cesta 2, Celje, last PG
Trade, trgovina in storitve, d.o.o., Celje, Trnoveljska 2, pridobljen na podlagi kupoprodajne pogodbe št. 371/97 z dne 26. 8.
1997, med prodajalko Mestno občino Celje ter kupcem PG Trade d.o.o. Celje, zastavljen v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 2,800.000 SIT s pripadki napram dolžniku gospodarski družbi PG Trade d.o.o.
Celje.
IZ-83679
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa sporazuma o obstoju in zavarovanju denarne terjatve notarja Marka
Finka iz Celja, Stanetova 16, SV 1001/02 z
dne 9. 12. 2002, je bilo stanovanje št. 65 v
izmeri 60,54 m2, s pripadajočo kletjo v
izmeri 5,89 m2, locirano v 9. nadstr. stanovanjske hiše na Zaloški 76a v Ljubljani, stoječi na parc. št. 1058, k.o. Moste, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih
prostorih, deli, objektih in napravah v večstanovanjski hiši in funkcionalnem zemljišču, pridobljeno na podlagi kupoprodajne
pogodbe z dne 2. 12. 2002 do celote, last
Kos Marije, zastavljeno v korist upnice Banke Celje d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 70.977 EUR s pripadki napram
dolžnici Kos Mariji.
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IZ-83702
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
873/02 z dne 4. 12. 2002, je bil poslovni
prostor v izmeri 48,14 m2, v pritličju poslovno-stanovanjske zgradbe LS-2 v Murski Soboti, Lendavska ulica 13 c, s solastninskim
deležem na skupnih delih zgradbe, ki ga je
dolžnica in zastavna dolžnica Györfi Lidija,
Ulica Nikole Tesla 1, Murska Sobota, pridobila po prodajni pogodbi z dne 9. 12. 1998,
in po prodajni pogodbi z dne 2. 12. 2002,
zastavljen v korist upnice Zavarovalnice Triglav d.d. Ljubljana, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 53.003 EUR s pripadki.
IZ-83703
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka 879/02
z dne 6. 12. 2002, je bilo stanovanje v
stanovanjski hiši Lendavska 19/a, ki stoji
na parcelni številki 246, vpisana v vložno
številko 2670 katastrska Občina Murska Sobota in obsega kuhinjo 11,54 m2, sobo
19,48 m2, 10,30 m2, 12,02 m2, predsobo
12,33 m2, shrambo, kopalnico 3,68 m2,
WC 1,51 m2, balkon 3,51 m2 in druge prostore 1,10 m2, skupaj 75,47 m2, s solastniškim deležem na skupnih delih zgradbe, ki
sta jo zastavna dolžnika Novak Miroslav in
Novak Marija-Maruša, oba Lendavska 19 a,
Murska Sobota, pridobila po prodajni pogodbi z dne 13. 12. 1991, zastavljeno v
korist upnice Regionalne razvojne agencije
Mura d.o.o., Murska Sobota, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini
5,000.000 SIT s pripadki napram dolžnici
Nomi d.o.o., Ižakovci 8.
IZ-83705
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
885/02 z dne 10. 12. 2002, je bilo stanovanje številka 16 v Radencih, Kidričevo naselje 9, v drugem nadstropju stanovanjske
hiše, ki stoji na parceli 350/2, vložek številka 134, katastrska občina Šratovci in ki se
sestoji iz kuhinje 16,46 m2, sobe 12,68 m2,
sobe 18,24 m2, predsobe 7,28 m2, WC
1,49 m2, kopalnice 4,07 m2, shrambe
0,80 m2, balkona, odprte terase 1,19 m2,
in kletnih prostorov 1,78 m2, skupno 64 m2,
s solastniškim deležem na skupnih delih
zgradbe, ki jo je dolžnik Kavaš Miroslav,
Radenci, Kidričevo naselje 9, pridobil po
kupoprodajni pogodbi z dne 19. 11. 2002,
sklenjene s prodajalko Radenska d.d. Radenci, zastavljeno v korist upnice Nove ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Podružnica
Maribor, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 4,200.000 SIT s pripadki.
IZ-83706
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
886/02 z dne 10. 12. 2002, je bilo stanovanje številka 13 v Radencih, Kidričevo naselje 4, v tretjem nadstropju stanovanjske
hiše, ki stoji na parceli številka 350/4, vlo-
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žek številka 51, katastrska Občina Šratovci
in ki sestoji iz kuhinje 6,51 m2, sobe
12,64 m2, WC 1,16 m2, kopalnice 1,85 m2,
predsobe 2,78 m2, kletnih prostorov
3,51 m2, skupno 28,50 m2, s solastniškim
deležem na skupnih delih zgradbe, ki jo je
dolžnica in zastavna dolžnica Kozic Zdenka, Radenci, Kidričevo naselje 4, pridobila
po kupoprodajni pogodbi z dne 4. 11.
2002, sklenjene s prodajalko Radenska
d.d. Radenci, zastavljeno v korist upnice
Nove ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Podružnica Maribor, za zavarovanje izvršljive
denarne terjatve v višini 1,790.000 SIT s
pripadki.
IZ-83707
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
887/02 z dne 10. 12. 2002, je bilo stanovanje številka 14 v Radencih, Kidričevo naselje 6, v četrtem nadstropju stanovanjske
hiše, ki stoji na parceli številka 350/3, vložek številka 134, katastrska Občina Šratovci in ki sestoji iz kuhinje 15,66 m2, sobe
26,10 m2, sobe 12,97 m2, sobe 14,69 m2,
predsobe 13,10 m2, WC 1,36 m2, kopalnice 3,35 m2, shrambe 1,31 m2, kletnih prostorov 7,31 m2, in drugih prostorov
2,82 m2, skupno 98,70 m2, s solastniškim
deležem na skupnih delih zgradbe, ki jo je
zastavna dolžnica Lah Kristina, Kidričevo naselje 6, Radenci, pridobila po kupoprodajni
pogodbi z dne 11. 11. 2002, sklenjene s
prodajalko Radenska d.d. Radenci, zastavljeno v korist upnice Nove ljubljanske banke
d.d. Ljubljana, Podružnica Maribor za zavarovanje izvršljivi denarni terjatvi, v višini
3,230.000 SIT in 3,220.000 SIT, oboje s
pripadki.
IZ-83709
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Roškerja iz
Murske Sobote, opravilna številka SV
888/02 z dne 10. 12. 2002, je bilo stanovanje številka 12 v Radencih, Gregorčičeva
23, vrstne hiše, ki stoji na parceli številka
367/41, vložek številka 418, katastrska Občina Šratovci in ki sestoji iz kuhinje
12,25 m2, sobe 13,68 m2, sobe 13,50 m2,
sobe 11,30 m2, predsobe 2,40 m2, WC
1,32 m2, kopalnice 3,51 m2, shrambe
1,60 m2, in drugih prostorov v izmeri
7,84 m2, skupno 67,40 m2, s solastniškim
deležem na skupnih delih zgradbe, ki jo je
dolžnik in zastavni dolžnik Hladen Henrik,
Radenci, Gregorčičeva 23, pridobil po kupoprodajni pogodbi z dne 11. 11. 2002,
sklenjene s prodajalko Radenska d.d. Radenci, zastavljeno v korist upnice Nove Ljubljanske banke d.d. Ljubljana, Podružnica
Maribor, za zavarovanje izvršljive denarne
terjatve v višini 2,000.000 SIT s pripadki.
IZ-83710
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1428/02 z dne 5. 12.
2002, je bilo zastavljeno mansardno stanovanje št. 15, v skupni izmeri 45,60 m2, v III.
nadstropju in podstrešnega dela v izmeri
36 m2 v stanovanjsko poslovnem objektu
na naslovu Ulica Franca Mlakarja 9, v Ljub-

ljani, s pripadajočim parkirnim prostorom
št. 15, ki je last zastavitelja Borisa Pipana,
EMŠO 2407969500531 Šmarje 6, Koper,
na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne
19. 11. 2002, in dodatka z dne 20. 11.
2002, sklenjeno s prodajalcem Listello
d.o.o., Brnčičeva 13, Ljubljana. Stanovanje
je zastavljeno v korist upnice Volksbank –
Ljudske banke d.d., Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 56.700 EUR v
tolarski protivrednosti po srednjem tečaju
Banke Slovenije, veljavnem na dan črpanja
kredita, s pripadki.
IZ-83711
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Škrka iz
Ljubljane, opr. št. SV 1466/02 z dne
10. 12. 2002, je bilo zastavljeno petsobno
stanovanje št. A-201, v II. nadstropju v velikosti 98,03 m2, shramba št. S-A-201 v velikosti 3,99 m2 in garažno mesto K3-GM 27,
v velikosti 13 m2, ki se nahajajo v poslovno
stanovanjskem objektu s podzemskimi garažami v soseski Dravske terase v Mariboru
(Koroška, Lavričeva, Strma ulica), ki stoji na
zemljišču parc. št. 1979/1, 1979/2,
1979/3, 1979/4, 1979/5, k.o. Koroška
vrata, last zastaviteljice Helene Komočar,
EMŠO 1009965505254, Maistrova 10,
Maribor, na podlagi prodajne pogodbe
št. 4233-81/02 z dne 20. 11. 2002, sklenjene s Stanovanjskim skladom Republike
Slovenije, Javnim skladom, Ljubljana, Poljanska 31. Stanovanje je zastavljeno v korist upnika Stanovanjski sklad RS, Javni
sklad, Ljubljana, Poljanska 31, za zavarovanje denarne terjatve v višini 16,825.493
SIT s pripadki.
IZ-83712
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-4448/2002 z dne 10. 12.
2002, je bilo stanovanje št. 17 v izmeri
61,23 m2 v 3. nadstropju večstanovanjske
hiše v Velenju, Kardeljev trg 11, parc.
št. 2454/2 k.o. Velenje, s pripadajočim solastniškim deležem na skupnih prostorih,
delih, objektih in napravah stavbe ter funkcionalnem zemljišču v solasti zastaviteljev
Marjana Perića in Tatjane Perić, oba Kardeljev trg 11, Velenje, vsakega do 1/2, na
podlagi kupoprodajne pogodbe o prodaji
stanovanja št. 1287/05/93-A z dne
14. 6. 1993, in aneksa h kupoprodajni pogodbi
o
prodaji
stanovanja
št. 1287/05/93-A z dne 28. 10. 2002,
oboje sklenjeno med Rudnikom lignita Velenje oziroma njegovim pravnim naslednikom Premogovnikom Velenje d.d. kot prodajalcem ter dolžnikoma in zastaviteljema
kot kupcema, zastavljeno v korist upnice
Zveze bank, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, Paulitschgasse 5-7, Celovec, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 27.000 EUR s pripadki.
IZ-83713
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane opr. št. SV 2089/02 z dne 4. 12.
2002, je bilo dvosobno stanovanje v skupni
izmeri 59,10 m2, ki se nahaja v I. nadstropju stanovanjske zgradbe A-7, na naslovu

Uradni list Republike Slovenije – Uradne objave
Polje, cesta VI/20, Ljubljana, soseska MS-6
Slape-Polje, stoječe na parc. št. 585, 586,
590 k.o. Slape-Polje, last zastaviteljice Marjetke Cvetovac, zastavljeno v korist upnika
Bakić Vukadina za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.700 EUR s pripadki.
IZ-83714
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane opr. št. SV 2101/02 z dne 5. 12.
2002, je bila garsonjera št. 47 v skupni
izmeri 27,44 m2, ki se nahaja v 4. nadstropju stanovanjske hiše v Ljubljani, Jakčeva
ulica 40, stoječe na parc. št. 40732 k.o.
Štepanja vas, last zastavitelja Kokot Franca,
zastavljena v korist upnika Škerjanc Jožeta
za zavarovanje denarne terjatve v višini
14.448 EUR s pripadki.
IZ-83715
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepše iz Ljubljane opr. št. SV 2110/02 z dne 5. 12.
2002, je bilo stanovanje št. 51 v skupni
izmeri 42,80 m2, ki se nahaja v mansardi
stanovanjskega objekta NIZA-1, na naslovu
Ul. Metoda Mikuža 4, Ljubljana, stoječem
na parc. št. 1294/30, 1261/6, 1260/3,
1294/32, 1294/34, 1257/1, 1257/4 in
1257/15, vse k.o. Bežigrad, last zastavitelja družbe OGM-BI d.o.o., Pod Hruševco
32, Vrhnika, zastavljeno v korist upnika Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg
18, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 49.000 EUR s pripadki.
IZ-83716
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Lepša iz Ljubljane opr. št. SV 2135/02 z dne 10. 12.
2002, je bilo stanovanje št. 5 v skupni izmeri
70,24 m2, ki se nahaja v II.nadstropju večstanovanjske hiše v Šoštanju, Metleče 18,
stoječe na parc. št. 97, vložek št. 100 k.o.
Šoštanj, last zastaviteljice Andreje Konovšek, zastavljeno v korist upnika Pistotnik
Marka za zavarovanje denarne terjatve v višini 20.664 EUR s pripadki.
IZ-83717
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Lepša Borisa iz Ljubljane opr. št. SV 2136/02 z dne 10. 12.
2002, je bilo stanovanje št. 127, v skupni
izmeri 50,42 m2, ki se nahaja v XI.nadstropju stanovansjke hiše v Ljubljani, Preglov
trg 5, last zastavitelja Milanović Radomirja,
zastavljeno v korist upnika Osmana Okanovića za zavarovanje denarne terjatve v višini
18.480 EUR s pripadki.
IZ-83718
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora opr. št. SV 1229/2002, z dne
5. 12. 2002, je trisobno stanovanje št. 12,
v izmeri 78,44 m2, v II. nadstr. in drugi
prostori v izmeri 3 m2, stanovanjske hiše v
Mariboru, Kamniška ul. 28, ki stoji na parc.
št. 146/2 k.o. Koroška vrata, katerega lastnik
je
zastavitelj
Filipič
Franc,
roj. 30. 1. 1948, stanujoč Maribor, Kamniška ul. 28, na temelju prodajne pogodbe
št. 1603/91 z dne 23. 12. 1991 zastavlje-
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no v korist upnice NLB d.d., Ljubljana, za
zavarovanje denarne terjatve v višini
18,000.000 SIT s pp.
IZ-83719
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Friderika Bukoviča
iz Maribora opr. št. SV 1234/2002 z dne
6. 12. 2002, je dvosobno stanovanje številka 25 v V. nadstropju, s kletnim prostorom,
stanovanjskega objekta v Mariboru, Prušnikova ul. 16, ki stoji na parc. št. 1114 k.o.
Sp. Radvanje, katerega lastnik je dolžnik ter
zastavitelj Gomboc Dean, stanujoč Murska
Sobota, Tomšičeva ulica 10, na podlagi
pravnomočnih sklepov Okrajnega sodišča v
Mariboru, opr. št. In 01/00071 z dne 25. 9.
2002 in In 2001/00071 z dne 6. 11. 2002,
zastavljeno v korist upnice Probanke d.d.,
Maribor, Gosposka 23, skupaj s prepovedjo odsvojitve in obremenitve, za zavarovanje denarne terjatve v višini 3,000.000 SIT
s pp.
IZ-83720
Na podlagi sporazuma strank, sklenjenega v neposredno izvršljivem notarskem
zapisu notarke Nevenke Kovačič iz Kopra
pod opr. št. SV 444/2002 z dne 9. 12.
2002, se zaradi zavarovanja denarne terjatve upnice SKB banke d.d. Ljubljana, Ajdovščina 4, do dolžnika-zastavitelja Jamšek
Marjana, s stalnim prebivališčem v Kopru,
Krožna cesta 2 in solidarne dolžnice zastaviteljice Valeske Marije Jamšek, s stalnim
prebivališčem v Kopru, Krožna cesta 2, to
je zavarovanje kredita v višini 8,000.000
SIT, ki se obrestuje po letni obrestni meri, ki
je sestavljena iz šestmesečnega Euribor-ja
in fiksnega pribitka 3 odst. tč., kar znaša na
dan sklenitve pogodbe 6,33% in vseh drugih stroškov, ki izhajajo iz tega pravnega
posla, izvede z ustanovitvijo zastavne pravice, s prepovedjo odtujitve, obremenitve in z
zaznambo izvršljivosti na nepremičnini, ki ni
vpisana v zemljiški knjigi, in sicer stanovanje
v I. nadstropju hiše v Škofijah, Spodnje Škofije št. 54, stoječi na parceli št. 408, vpisani
v zk. vložku št. 853 vse k.o. Škofije, last
dolžnika-zastavitelja Jamšek Marjana, s stalnim prebivališčem v Kopru, Krožna cesta 2
in solidarne dolžnice-zastaviteljice Jamšek
Valeske Marije, s stalnim prebivališčem v
Kopru, Krožna cesta 2, vsakega do 1/2,
vse v korist SKB banke d.d . Ljubljana, Ajdovščina 4.

Objave sodišč
Stečajni postopki
in likvidacije
St 194/2002
S-83255
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
194/2002 dne 3. 12. 2002 začelo stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom MPP
Tehnične službe d.o.o., Ptujska c. 184,
Maribor.
Odslej firma glasi MPP Tehnične službe
d.o.o., Ptujska c. 184 - v stečaju, Maribor.

II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
Alenka Gril, univ. dipl. ek., Lorbekova 17,
Limbuš.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne 28.
3. 2003 ob 9. uri, soba 253 tukajšnjega
sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 3. 12. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 3. 12. 2002
St 27/2002
S-83256
Začne se postopek prisilne poravnave
nad dolžnikom Wallad Rubber Proizvodnja, posredništvo in trgovina d.o.o., Nova Gorica, matična št. 5947189, šifra dejavnosti 51.180.
Dolžnik Wallad Rubber, proizvodnja, posredništvo in trgovina d.o.o. Nova Gorica je
dolžan v roku 8 dni položiti znesek
1,500.000 SIT za stroške postopka na žiro
račun sodišča št. 01100-6950422125,
sklic na 0601-0003, v nasprotnem primeru
se bo postopek ustavil.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Ksenija Toplikar Zorn, Vrtojba, Obmejna 58.
Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča
pozivamo, da sodišču z obrazloženo vlogo
v dveh izvodih, s priloženimi dokazili o obstoju in višini terjatve ter potrdilom o plačani
sodni taksi za prijavo terjatve, ki znaša 2%
od tolarske vrednosti celotne prijavljene terjatve posameznega upnika, vendar najmanj
1.900 SIT in največ 38.000 SIT (do vrednosti takse 10.000 SIT se na prijavo nalepijo
sodni koleki, nad tem zneskom pa plačajo
fizične osebe takso na transakcijski račun
št. 01100-1000338529, pravne osebe pa
na
transakcijski
račun
št.
01100-1000339014) v roku 30 dni po objavi oklica prijavijo svoje terjatve.
Za upravitelja prisilne poravnave se določi Ksenija Toplikar Zorn, Vrtojba, Obmejna 58.
Začetek postopka prisilne poravnave se
vpiše v sodni register Okrožnega sodišča v
Novi Gorici pri reg. vl. št. 1/03619/00.
V petčlanski upniši odbor se imenujejo
naslednji upniki:
– DURS, Davčni urad Nova Gorica,
– Carinska uprava, Carinski urad Nova
Gorica,
– FIDAK d.o.o.,
– Gospodarska zbornica,
– Simzor d.o.o.
Sklep o začetku postopka prisilne poravnave se po uradni dolžnosti vpiše v registrski vložek dolžnika pri tem sodišču št.
1/03619/00.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko dne
28. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 28. 11. 2002
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St 28/2002
S-83257
To sodišče je s sklepom opr. št. St
28/2002 z dne 29. 11. 2002 zavrnilo predlog za sklenitev prisilne poravnave nad
dolžnikom Hidro Koper, d.o.o., Obrtniška 15, Koper, matična številka 5142334,
šifra dejavnosti 45.240 in po uradni
dolžnosti začelo stečajni postopek.
Za stečajno upraviteljico se določi Majda Šantl iz Ljubljane, Peričeva 35.
Sklep o začetku stečajnega postopka
se po uradni dolžnosti vpiše v sodni register in se poleg dolžnikove firme dodata
besedi “v stečaju”.
Upnike pozivamo, da z vlogo v dveh
izvodih in priloženimi dokazi prijavijo svoje
terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva objave tega oklica o začetku
stečajnega postopka.
Za terjatve, ki so bile pravočasno prijavljene na oklic za sklenitev prisilne poravnave, se šteje, da so prijavljene tudi v stečajnem postopku in jih ni treba prijavljati.
Dolžnike pozivamo, da brez odlašanja
poravnajo svoje dolgove do stečajnega dolžnika.
Narok za preizkus terjatev bo dne 28. 2.
2003 ob 9. uri v sobi št. 135/I.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
29. 11. 2002.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 29. 11. 2002
St 88/2000
S-83258
To sodišče je s sklepom opr. št. St
88/2000 z dne 18. 6. 2002 v zvezi s
sklepom Višjega sodišča v Kopru opr. št.
ICpg 213/2002 z dne 14. 11. 2002 odločilo, da se postopek prisilne poravnave v
stečaju nad stečajnim dolžnikom Gradbeno podjetje Gradis Koper d.d. - v stečaju, ustavi in se nadaljuje stečajni postopek.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 14. 11. 2002
St 2/98
S-83260
To sodišče razpisuje šesti narok za preizkus terjatev v stečajnem postopku nad
stečajnim dolžnikom Veriga, Proizvodnja
verig in vijakov d.o.o. - v stečaju, Alpska 43, Lesce, ki bo dne 18. 12. 2002
ob 14. uri v sobi 014/klet tega sodišča.
Okrožno sodišče v Kranju
dne 2. 12. 2002
St 18/2002
S-83262
V postopku prisilne poravnave nad dolžnikom SGP KOGRAD-GOK-IGEM gradbeno podjetje d.o.o., Dobja vas 186,
Ravne na Koroškem, bo narok za prisilno
poravnavo dne 8. 1. 2003 ob 10. uri, v
sobi št. 38 tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije vpogledajo na Okrožnem sodišču v Slovenj Gradcu, vsak delovni dan
od 8. do 12. ure, v sobi št. 9.
Okrožno sodišče v Slovenj Gradcu
dne 29. 11. 2002
St 173/2002
S-83318
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
173/2002 z dne 4. 12. 2002 začelo po-
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stopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Market in bar Angela Hanžič s.p., Jareninski dol 22, Jarenina, ter odredilo imenovanje upniškega odbora v sestavi:
1. Republika Slovenija, Gregorčičeva
20, Ljubljana,
2. BAA d.o.o., Pesnica 59, Pesnica pri
Mariboru,
3. Presto d.o.o., Vranji vrh 8/a, Sladki
vrh,
4. Kruh pecivo d.d., Ul. Jožice Flander
2, Maribor,
5. Erlend Hanžič, predstavnik delavcev.
II. Za upraviteljico prisilne poravnave se
določi Dragica Razboršek, univ. dipl. ek.,
Finea Holding d.o.o., Svetozarevska 10,
Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve, ki so
nastale do dneva nabitja oklica o začetku
postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazi v 30 dneh po objavi izvlečka tega
oklica o pozivu za sklenitev prisilne poravnave.
IV. Upniki lahko v roku 30 dni po izteku
30 dnevnega roka za prijavo terjatev z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov.
V. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 12.
2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 12. 2002

Za stečajno upraviteljico se imenuje Tanja Praprotnik iz Ljubljane.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski
tega sodišča ter vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu
senatu v dveh mesecih od dneva objave
tega oklica o začetku stečajnega postopka.
Prijave je treba vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 2. 2003 ob 10. uri, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
3. 12. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 3. 12. 2002

St 84/2002
S-83320
I. To sodišče je s sklepom opr. št. St
84/2002 dne 4. 12. 2002 začelo stečajni
postopek nad stečajnim dolžnikom Kleparstvo, galvanizerstvo in izdelovanje kovinskih predmetov, Forstner Franc s.p.,
Gornji trg 49, Lovrenc na Pohorju.
Odslej firma glasi Kleparstvo, galvanizerstvo in izdelovanje kovinskih predmetov,
Forstner Franc s.p., Gornji trg 49, Lovrenc
na Pohorju – v stečaju.
II. Za stečajno upraviteljico se imenuje
mag. Irena Lesjak, univ. dipl. ek., zaposlena v Tekstilnem inštitutu v Mariboru, Ul. Kraljeviča Marka 21, Maribor.
III. Upniki naj prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega postopka, in sicer v dveh izvodih dokumentirane z ustreznimi listinami in kolkovane s predpisano sodno takso.
IV. Dolžnike pozivamo, naj svoje dolgove takoj poravnajo v stečajni masi.
V. Narok za preizkus terjatev bo dne
21. 3. 2003 ob 9. uri v sobi 253 tukajšnjega sodišča.
VI. Oklic upnikom je bil nabit na oglasno
desko tukajšnjega sodišča dne 4. 12.
2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 12. 2002

St 175/2000
S-83347
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad ZAPO, d.o.o. – v stečaju,
Kočevje, Kolodvorska 14, za dne 13. 1.
2003 ob 13.15, v sobi 368/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2002

St 190/2002
S-83321
To sodišče je s sklepom St 190/2002
dne 3. 12. 2002 začelo stečajni postopek
nad dolžnikom O.K. Trade podjetje za zastopanje, svetovanje in trgovino d.o.o.,
Ljubljana, Kunaverjeva 12, matična številka 5462827, šifra dejavnosti 51.520.

St 15/99
S-83334
To sodišče razpisuje narok za obravnavanje osnutka glavne razdelitve v stečajnem
postopku nad Indos d.d. - v stečaju, Ljubljana, Industrijska 3, za dne 4. 2. 2003
ob 11. uri, v sobi 352/III tega sodišča.
Upniki si lahko osnutek glavne razdelitve
ogledajo pri sodišču v sobi 312 in 313 med
uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek
od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2002

St 59/99
S-83413
Stečajni postopek nad stečajnim dolžnikom TMR Studio, marketing, storitve in
trgovina, d.o.o. – v stečaju, Čanžekova
23, Maribor, se v skladu s 169. členom
ZPPSL zaključi, saj so končana vsa opravila
iz stečajnega postopka.
Po pravnomočnosti tega sklepa se stečajni dolžnik briše iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 2. 12. 2002
S 178/2002
S-83414
To sodišče je s sklepom pod opr. št. St
178/2002 dne 26. 11. 2002 začelo stečajni postopek nad dolžnikom Boutique F,
Frančiška Valič, s.p., Bukovica 1, Ribnica, ter nato z istim sklepom ta postopek
zaključilo.
Dolžnik se po pravnomočnosti sklepa izbriše iz registra samostojnih podjetnikov.
Upniki se zoper sklep lahko pritožijo v
roku 15 dni po tej objavi.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 4. 12. 2002
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St 15/2002
S-83515
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Soča, Vodnogospodarsko
podjetje, d.d., Industrijska cesta 2, Nova Gorica, za dan 15. 1. 2003 ob 8.30, v
razpravni dvorani 122/I tukajšnjega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
114/I med uradnimi urami v ponedeljek,
sredo in petek med 9. in 12. uro.
Okrožno sodišče v Novi Gorici
dne 6. 12. 2002
St 40/2002-6
S-83516
To sodišče na osnovi 28. in 29. člena
Zakona o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji objavlja oklic
1. Da je s sklepom opr. št. St 40/2002
z dne 6. 12. 2002 začelo postopek prisilne
poravnave med dolžnikom Greda tovarna
sadnih izdelkov d.o.o., Mirna, Pod Radovnico 3, Mirna, matična št. 5284899,
šifra dejavnosti DA 15.330 in njegovimi
upniki.
2. Za upravitelja prisilne poravnave je določen Martin Drgan, univ. dipl. ek., Cesta
brigad 5, Novo mesto.
3. Upniki, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku prisilne poravnave na oglasno desko, naj prijavijo svoje terjatve sodišču z obrazloženo vlogo v
dveh izvodih in priloženimi dokazili v roku
30 dni po objavi tega oklica.
4. Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov
v roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje
točke.
5. Člani upniškega odbora so:
– Intereuropa d.d., Vojkovo nabrežje 32,
Koper,
– Stramex 5, d.o.o., podjetje za proizvodnjo, notranjo in zunanjo trgovino in ekonomske storitve, Mestinje 7, Podplat,
– Orka, d.o.o., Dvoržakova 5, Ljubljana,
– Vele trgovska družba, d.d., Ljubljanska cesta 64, Domžale,
– Lidija Hribar, Kamni vrh 2a, Gabrovka
- delavska zaupnica.
6. Oklic o začetku prisilne poravnave je
bil nabit na oglasno desko sodišča dne
6. 12. 2002.
Okrožno sodišče v Novem mestu
6. 12. 2002
St 97/2002
S-83517
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 97/2002 sklep z
dne 6. 12. 2002:
I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: IBIKO, Inženirski biro Konjice d.o.o., Mestni trg 3, Slovenske Konjice (matična št. 5684919) in njegovimi
upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno vi-
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šino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (6. 12.
2002).
Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave
in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi
koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od
vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk (1.900 SIT)
in največ 2.000 točk (38.000 SIT) ali poslati original dokazila o plačilu sodne takse na
žiro račun 01100-1000339014.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po izteku
roka iz prejšnje točke (v roku 30 dni po
izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Zvonimir Hudej s.p. VIS, Spominska 16, Celje, številka delovnega dovoljenja L8/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Metalka trgovina d.d., Dalmatinova 2,
Ljubljana,
2. Biropro d.o.o., Zgornje Gameljne 20,
Ljubljana Šmartno,
3. Neoform, gradbeno in trgovsko podjetje d.o.o., Parmova ul. 41, Ljubljana,
4. List d.o.o., Brilejeva 3, Ljubljana,
5. predstavnik delavcev Branko Ivanek,
Ibiko d.o.o., Mestni trg 3, Slovenske Konjice.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,000.000 SIT na TRR tega
sodišča št. 01100-6960421564, sklic na
št. 5-97-2002, v roku 8 dni po prejemu
pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 12. 2002
St 98/2002
S-83518
To sodišče objavlja v postopku prisilne
poravnave pod opr. št. St 98/2002 sklep z
dne 6. 12. 2002:
I. Začne se postopek prisilne poravnave
med dolžnikom: Frece-Mag, Proizvodno,
storitveno in trgovsko podjetje d.o.o., Liboje 70/a, Petrovče (matična številka:
5500753) in njegovimi upniki.
II. Upnike, katerih terjatve so nastale do
dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne poravnave na oglasno desko sodišča,
pozivamo, naj poravnalnemu senatu z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi
dokazili v roku 30 dni po objavi tega oklica,
prijavijo svoje terjatve.
Prijava mora obsegati firmo in sedež
upnika, pravno podlago terjatve in njeno višino, ter dokaze o obstoju terjatve in njeni
višini.
Upniki, ki imajo terjatev v tuji valuti, prijavijo terjatve v tuji valuti in navedejo njihovo
višino v domači valuti, preračunano po srednjem tečaju Banke Slovenije, ki velja na dan
začetka postopka prisilne poravnave (6. 12.
2002).

Upniki, katerih terjatve niso dospele do
dneva začetka postopka prisilne poravnave in se ne obrestujejo, prijavijo terjatev v
diskontirani višini na dan začetka postopka.
Upniki morajo vlogo kolkovati s sodnimi koleki v višini 2% tolarske protivrednosti od vsote prijavljenih terjatev posameznih upnikov, vendar najmanj 100 točk
(1.900 SIT) in največ 2.000 točk (38.000
SIT) ali poslati original dokazila o plačilu
sodne
takse
na
žiro
račun
01100-1000339014, sklic na številko:
11-42153-7110006.
III. Upnike opozarjamo, da lahko z
obrazloženo pisno vlogo ugovarjajo zoper
terjatve drugih upnikov v roku 30 dni po
izteku roka iz prejšnje točke (v roku 30
dni po izteku roka za prijavo terjatve).
IV. Za upravitelja prisilne poravnave se
imenuje Rudi Hramec s.p., Praprotnikova
1, Mozirje, številka delovnega dovoljenja
L16/2000.
V. V upniški odbor so imenovani naslednji upniki:
1. Doberman Creative Company, mag.
Igor Kenda s.p., Vrbanska 5, Maribor,
2. Horizont d.o.o., Vodovodna 30/c,
Maribor,
3. OMV Istrabenz d.o.o., Ferrarska 7,
Koper,
4. Interina d.o.o., Ljubljana, Izpostava
Lendava, p.p. 3, Lendava,
5. predstavnica sveta delavcev Martina Krulec, Frece-Mag d.o.o., Liboje 70/a,
Petrovče.
VI. Predlagatelju prisilne poravnave se
naloži, da položi predujem za stroške postopka v višini 3,000.000 SIT na TRR
Okrožnega
sodišča
v
Celju
št.
01100-6960421564, sklic na št.
5-98-2002, v roku 8 dni po prejemu pisnega odpravka tega sklepa.
Okrožno sodišče v Celju
dne 6. 12. 2002
St 189/2002
S-83519
To sodišče je s sklepom St 189/2002
dne 6. 12. 2002 začelo stečajni postopek nad dolžnikom KGK Fleur, trgovsko
podjetje, d.o.o., Ljubljana, Kleče 14,
matična številka 5399017, šifra dejavnosti 51.700.
Za stečajno upraviteljico se imenuje
Mojca Breznik, odvetnica v Ljubljani.
Začetek stečaja se objavi na sodni deski tega sodišča in vpiše v sodni register.
Dolžnike pozivamo, da svoje dolgove
takoj poravnajo stečajni masi. Upnike pozivamo, da prijavijo svoje terjatve stečajnemu senatu v dveh mesecih od dneva
objave tega oklica o začetku stečajnega
postopka. Prijave je treba vložiti v dveh
izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazi o obstoju terjatve in kolkovane s predpisano sodno takso.
Narok za preizkus prijavljenih terjatev bo
dne 18. 2. 2003 ob 10.15, soba 352/III
tukajšnjega sodišča.
Oklic o začetku stečajnega postopka
je bil nabit na oglasno desko sodišča dne
6. 12. 2002.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 6. 12. 2002
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St 152/2002
S-83520
To sodišče razpisuje narok za prisilno
poravnavo v postopku prisilne poravnave
nad dolžnikom Bistra d.o.o., Parmova 41,
Ljubljana, za dne 20. 1. 2003 ob 13. uri, v
sobi 168 tega sodišča.
Upniki si lahko predlog načrta finančne
reorganizacije ogledajo pri sodišču v sobi
312 in 313 med uradnimi urami v ponedeljek, sredo in petek od 9. do 12. ure.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 5. 12. 2002
St 189/2002-23
S-83521
To sodišče je s sklepom opr. št. St
189/2002 z dne 4. 12. 2002 začelo postopek prisilne poravnave nad dolžnikom
Prosecurity Storitve, trgovina, proizvodnja, usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb d.o.o., Maribor, Ptujska cesta 184.
Matična številka dolžnika je 5693624,
šifra njegove dejavnosti pa 22.250.
Upniki, katerih terjatve so nastale do dneva nabitja oklica o začetku postopka prisilne
poravnave na oglasno desko, naj z obrazloženo vlogo v dveh izvodih in priloženimi dokazili
v roku 30 dni po objavi, prijavijo svoje terjatve.
Upniki lahko z obrazloženo pisno vlogo
ugovarjajo zoper terjatve drugih upnikov v
roku 30 dni po izteku roka iz prejšnje točke.
Za upraviteljico prisilne poravnave je določena mag. Irena Lesjak, dipl. ek., zaposlena v Tekstilnem institutu Maribor, Ul. Kraljeviča Marka 21, Maribor.
Ustanovi se upniški odbor, katerega člani so:
1. Republika Slovenija, Ljubljana, Gregorčičeva 20,
2. Zavod invalidskih podjetij Slovenije
p.o., Ljubljana, Linhartova 1,
3. Majda Omerzu, Maribor, Panonska 8,
4. Zorica Ferlič, Maribor, Gubčeva ulica
31,
5. predstavnik sveta delavcev Ibro Ahmedovič, Maribor, Železnikova 20.
Oklic o začetku postopka prisilne poravnave je bil nabit na oglasno desko naslovnega sodišča dne 4. 12. 2002.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 4. 12. 2002

Amortizacije
N 259/2002
AM-21042
Na predlog Winter Franka, Vodovodna
3/a, Ljubljana, se uvaja amortizacija spodaj
navedenega vrednostnega papirja, ki naj bi
se izgubil. Imetnik tega papirja se poziva,
da v roku 60 dni po objavi oglasa uveljavlja
svoje zakonite pravice. Po preteku tega roka se bo štelo, da je vrednostni papir izgubil
svojo pravno veljavnost.
1 delnica Lek d.d. Ljubljana, ser. št. BS
012636, razred B, vrsta 1, emisija 1.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 11. 11. 2002
N 240/2002
AM-21784
Na predlog Srša Vinkota, Podrečje 2a,
Domžale, se uvaja amortizacija spodaj na-
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vedenih vrednostih papirjev, ki naj bi se izgubili. Imetnik teh papirjev se poziva, da v
roku 60 dni po objavi oglasa uveljavlja svoje
zakonite pravice. Po preteku roka se bo
štelo, da so vrednostni papirji izgubili svojo
pravno veljavnost.
Ser. št. BS001553, apoen 100 DEM,
vrsta 01, emisija 01, datum 27. 8. 1991,
ser. št. BS001554, apoen 100 DEM, vrsta
01, emisija 01, datum 27. 8. 1991, ser. št.
BS001555, apoen 100 DEM, vrsta 01,
emisija 01, datum 27. 8. 1991, ser. št.
BS001556, apoen 100 DEM, vrsta 01,
emisija 01, datum 27. 8. 1991, ser. št.
BS001557, apoen 100 DEM, vrsta 01,
emisija 01, datum 27. 8. 1991, ser. št.
BS001558, apoen 100 DEM, vrsta 01,
emisija 01, datum 27. 8. 1991, ser. št.
BS001559, apoen 100 DEM, vrsta 01,
emisija 01, datum 27. 8. 1991, ser. št.
BS001560, apoen 100 DEM, vrsta 01,
emisija 01, datum 27. 8. 1991.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 5. 11. 2002

Oklici o skrbnikih in
razpravah
P 311/2001
SR-20657
Okrožno sodišče v Kopru je v pravdni
zadevi tožeče stranke Magdalene Rebec iz
Povirja št. 51/f, ki jo zastopa odv. Igor Trebec iz Sežane, zoper toženo stranko 1. Jožefo Božeglav in 2. Antona Božeglava, oba
neznanega bivališča, ki se vodi pod opr. št.
P 311/2001 zaradi izstavitve zemljiškoknjižne listine (vsp 2,050.000 SIT), toženima
strankama Jožefi Božeglav in Antonu Božeglavu, na podlagi določbe 4. točke drugega
odstavka 82. člena ZPP, ker sta oba neznanega bivališča in nimata postavljenega pooblaščenca, postavilo začasnega zastopnika
– mag. Viktorja Juhanta, odvetnika iz Kopra, Marušičeva 5.
Začasni zastopnik bo zastopal toženi
stranki od dneva postavitve dalje, dokler toženi stranki ali njun pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem, oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči
sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrožno sodišče v Kopru
dne 5. 11. 2002
I 2001/11563
SR-21063
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Žgajnar Elizabeti v izvršilni zadevi
upnice Nove LB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki jo zastopa odv. Alenka Šušteršič iz
Ljubljane, zoper dolžnico Večerin in Nevenko, Kamnogoriška c. 41, Ljubljana, zaradi
izterjave 236.974,50 SIT s pp, dne 26. 9.
2002 sklenilo:
dolžnici Večerin Nevenki se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Stošič Ivan, Dalmatinova 4 iz Ljubljane.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem ozi-

roma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 26. 9. 2002
I 97/21044
SR-21064
Okrajno sodišče v Ljubljani je po okrajni
sodnici Žgajnar Elizabeti v izvršilni zadevi upnice Nove LB d.d., Trg republike 2, Ljubljana, ki
jo zastopa odv. Alenka Šušteršič iz Ljubljane,
zoper dolžnico Žiberna Polonco, Zupanova 3,
Ljubljana, zaradi izterjave 93.566,40 SIT s
pp, dne 27. 9. 2002 sklenilo:
dolžnici Žiberna Polonci se na podlagi
82. člena Zakona o pravdnem postopku postavi začasnega zastopnika.
Za začasnega zastopnika se postavi odvetnik Dernovšek Igor, Tavčarjeva 6/I, Ljubljana.
Začasni zastopnik bo zastopal dolžnico
vse do takrat, dokler dolžnica ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 27. 9. 2002
P 347/91
SR-20651
Okrajno sodišče v Novem mestu je s
sklepom z dne 27. 1. 1999 na podlagi 5.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku, v pravdni zadevi tožeče stranke Leonide Šober-Zalokar, Ločna 8, Novo mesto, sedaj Vrhovci, Cesta XX
št. 8, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Borut
Škerlj iz Novega mesta zoper toženo stranko 1. DD Društvo za osiguranje Dunav, Beograd, Glavna filiala Bihač in 2. Hazima Merdanovića, Donja Barska 22, pošta Pečigrad,
Občina Cazin, zaradi plačila odškodnine
550.955,80 SIT s pp, dedičem pokojnega
drugega toženca Hazima Merdanovića, ki
se nahajajo v tujini in se ni mogla opraviti
vročitev, postavilo začasnega zastopnika Nikolo Padevskega iz Novega mesta, Jerebova 18.
Ker pa je postavljeni začasni zastopnik
dne 21. 2. 2002 umrl, je sodišče s sklepom opr. št. P 347/91 z dne 7. 11. 2002
postavilo dedičem pokojnega drugega toženca novo začasno zastopnico – odvetnico Majdo Štrasner iz Novega mesta, Jerebova 4.
Začasna zastopnica bo zastopala interese dedičev pokojnega drugega toženca v
tem postopku dokler se dediči ne bodo pojavili oziroma sporočili ime svojega pooblaščenca.
Okrajno sodišče v Novem mestu
dne 7. 11. 2002
I 812/2000
SR-8861
Okrajno sodišče v Novi Gorici je v izvršilni zadevi upnika Si.MOBIL Telekomunikacijske storitve d.d., Šmartinska cesta 134
b, Ljubljana, ki ga zastopa odv. Branko Lipovec iz Kranja, zoper dolžnika Josipa Vidica, sedaj neznanega bivališča (prej Prvačina 215, Dornberk), zaradi izterjave denarne
terjatve, dne 24. 4. 2002 sklenilo:
na podlagi 4. točke drugega odstavka
82. člena Zakona o pravdnem postopku se
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dolžniku Josipu Vidicu, neznanega bivališča, postavi začasnega zastopnika odvetnika Marjana Petriča iz Nove Gorice, Delpinova 24 a, ki bo dolžnika zastopal v izvršilni
zadevi opr. št. I 812/2000, vse dokler dolžnik ali njegov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči sodišču, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Novi Gorici
dne 24. 4. 2002
P 6/2002
SR-21069
Okrajno sodišče v Sevnici je po okrajnem sodniku Matjažu Kučiču v pravdni zadevi tožeče stranke Bogdana Cimperška,
Gornje Brezovo 5/b, Sevnica, ki ga zastopa
odv. Franc Pipan iz Sevnice, zoper toženo
stranko Dušana Cimperška, Gorenje Brezovo 5/b, Sevnica, zaradi plačila 1,500.000
SIT s prip., dne 26. 8. 2002 sklenilo:
toženi stranki Dušanu Cimperšku, Gornje Brezovo 5/b, Sevnica, se na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku – ZPP postavi začasni zastopnik, odvetnik Zdravko Groboljšek
iz Sevnice, ki bo zastopal toženo stranko v
pravdni zadevi tega sodišča opr. št. P
6/2002 vse dokler tožena stranka ali njen
pooblaščenec ne nastopi sam pred sodiščem ali Center za socialno delo Sevnica
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sevnici
dne 26. 8. 2002
N 28/01
SR-19578
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotne udeležence 1. Ivana Bernetiča, pok. Josipa, Ocizla 16, sedaj neznanega bivališča, 2. Ivana
Bernetiča, pok. Ivana, Ocizla 17, sedaj neznanega bivališča, 3. Josipa Mihaliča, Ocizla 32, sedaj neznanega bivališča, 4. Stefanije Dolgan, Ocizla 30, sedaj neznanega
bivališča, 5. Marie Bernetti, Trst, Via Romagna 24, Italija, 6. Giovannia Filipicha,
Ocizla, sedaj neznanega bivališča, 7. Antonie Peciar, Ocizla 19, 8. Marie Peciar, Ocizla 14, 9. Giovanne Slavez, Črnotiče 33, 10.
Antona Zobca, Klanec 8, sedaj neznanega
bivališča in 11. Božidarja Mihaliča, Ocizla
31, in služnostno upravičenko Elektro Primorska, Erjavčeva ul. 22, Nova Gorica, zaradi omejitve lastninske pravice in določitve
odškodnine, s sklepom z dne 22. 10. 2002,
na podlagi 4. točke drugega odstavka 82.
člena Zakona o pravdnem postopku nasprotnim udeležencem z neznanim bivališčem Ivanu Bernetiču, pok. Josipa, Ivanu
Bernetiču, pok. Ivana, Josipu Mihaliču, Štefaniji Dolgan, Giovanniu Filipichu in Antonu
Zobcu, postavilo začasnega zastopnika, in
sicer odvetnika Damjana Krta iz Sežane, ki
bo nasprotne udeležence v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler nasprotni udeleženci ali njihov pooblaščenec ne nastopi
pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je
postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 10. 2002
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N 25/01
SR-19579
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca Giuseppea Petrigna, Petrinje 1, sedaj neznanega bivališča in služnostnega
upravičenca Telekom Slovenije d.d. Ljubljana, zaradi omejitve lastninske pravice in določitve odškodnine, s sklepom z dne
22. 10. 2002, na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku nasprotnemu udeležencu Giuseppeu Petrigna postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta iz Sežane, ki bo nasprotnega udeleženca v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 10. 2002
N 22/02
SR-19580
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Uršulo Metlika, Klanec 5, sedaj neznanega bivališča, zaradi razlastitve in določitve odškodnine, s sklepom z dne 22. 10.
2002 na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
nasprotni udeleženki Uršuli Metlika postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika
Dušana Železnika iz Sežane, ki bo nasprotno udeleženko v tem postopku zastopal vse
do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali
njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 10. 2002
N 24/02
SR-19581
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Emilijo Bolčič, neznanega bivališča,
zaradi razlastitve in določitve odškodnine, s
sklepom z dne 22. 10. 2002 na podlagi 4.
točke drugega odstavka 82. člena Zakona
o pravdnem postopku nasprotni udeleženki
Emiliji Bolčič postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dušana Železnika iz
Sežane, ki bo nasprotno udeleženko v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 10. 2002
N 25/02
SR-19582
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca Antonia Severja, pok. Antona, neznanega bivališča, zaradi razlastitve in dolo-

čitve odškodnine, s sklepom z dne 22. 10.
2002 na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
nasprotnemu udeležencu postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirico iz Sežane, ki bo nasprotnega
udeleženca v tem postopku zastopal vse do
takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za
socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil
skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 10. 2002
N 23/02
SR-19583
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca Giovannia Petrigna, Petrinje 6, sedaj neznanega bivališča, zaradi razlastitve in
določitve odškodnine, s sklepom z dne
22. 10. 2002 na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku nasprotnemu udeležencu Giovanniu
Petrigna postavilo začasnega zastopnika, in
sicer odvetnika Dušana Železnika iz Sežane, ki bo nasprotnega udeleženca v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 10. 2002
N 9/02
SR-19584
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Giovanno Slavez, Črnotiče 33, sedaj
neznanega bivališča in služnostno upravičenko Elektro Primorska, Erjavčeva ul. 22,
Nova Gorica, zaradi omejitve lastninske pravice in določitve odškodnine, s sklepom z
dne 22. 10. 2002 na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku nasprotni udeleženki Giovanni Slavez postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Ivana Ravbarja iz Sežane, ki bo nasprotno udeleženko v tem
postopku zastopal vse do takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen pooblaščenec
ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler
organ, pristojen za socialne zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 10. 2002
N 5/2001
SR-19585
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Giovanno Slavez, Črnotiče 33, sedaj
neznanega bivališča, zaradi razlastitve in določitve odškodnine, s sklepom z dne
22. 10. 2002 na podlagi 4. točke drugega
odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku nasprotni udeleženki Giovanni Slavez postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Damjana Krta iz Sežane, ki
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bo nasprotno udeleženko v tem postopku
zastopal vse do takrat, dokler nasprotna
udeleženka ali njen pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ,
pristojen za socialne zadeve, ne sporoči,
da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 10. 2002
N 26/02
SR-19586
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotnega udeleženca Jožefa Mihaliča, neznanega bivališča zaradi razlastitve in določitve odškodnine, s sklepom z dne 22. 10. 2002 na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku nasprotnemu
udeležencu postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirico iz
Sežane, ki bo nasprotnega udeleženca v
tem postopku zastopal vse do takrat, dokler
nasprotni udeleženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne zadeve, ne
sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 10. 2002
N 27/02
SR-19587
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi predlagateljice Republike Slovenije,
ki jo zastopa Državno pravobranilstvo RS,
Oddelek v Kopru, zoper nasprotno udeleženko Orsolo Mihalich, neznanega bivališča zaradi razlastitve in določitve odškodnine, s sklepom z dne 22. 10. 2002 na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena
Zakona o pravdnem postopku nasprotni
udeleženki Orsoli Mihalich postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirico iz Sežane, ki bo nasprotno udeleženko v tem postopku zastopal vse do
takrat, dokler nasprotna udeleženka ali njen
pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem
oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 22. 10. 2002
P 137/01
SR-21070
Okrajno sodišče v Sežani je v nepravdni
zadevi tožeče stranke 1. Miroslava Požarja,
Križ 246, Sežana in 2. Evstahija Zadnika,
Ul. 1. maja 6, Sežana, ki ju zastopa odv.
Igor Trebec iz Križa pri Sežani, zoper toženo stranko Franca Požarja, neznanega bivališča v Ameriki, nazadnje Dolnje Vreme 12,
Vremenski Britof, zaradi pridobitve latninske pravice s priposestvovanjem (pcto
650.000 SIT), s sklepom z dne 19. 11.
2002 na podlagi 4. točke drugega odstavka 82. člena Zakona o pravdnem postopku
toženi stranki Francu Požarju postavilo začasnega zastopnika, in sicer odvetnika Dragana Sikirico iz Sežane, Ul. 1. maja št. 1, ki
bo toženo stranko v tem postopku zastopal
vse do takrat, dokler toženec ali njegov pooblaščenec ne nastopi pred sodiščem oziroma dokler organ, pristojen za socialne
zadeve, ne sporoči, da je postavil skrbnika.
Okrajno sodišče v Sežani
dne 19. 11. 2002
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Oklici dedičem
D 257/99
OD-16428
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po pokojni Žavbi Mariji, rojeni 16.
12. 1910, drž. RS, samski, umrli 23. 8.
1999, nazadnje stanujoči Krajno Brdo 16.
Zapustnica je bila samska in mati Podlogar Marije ter Matičič Antonije. Matičič Antonija je zapustila tri hčere, za katere se ne
ve priimkov in naslovov stalnega prebivališča. S tem oklicem zato sodišče poziva dedinje - vnukinje zapustnice, da se v roku
enega leta od objave tega oklica javijo sodišču. Po preteku oklicnega roka bo razpisana zapuščinska obravnava in bo zadeva zaključena v skladu z Zakonom o dedovanju.
Okrajno sodišče v Domžalah
dne 3. 9. 2002
D 101/2001
OD-20659
Pri Okrajnem sodišču na Jesenicah teče
zapuščinski postopek po pokojni Hedvigi
Straunik, rojeni 11. 10. 1927, nazadnje stanujoči Planina pod Golico št. 54, Jesenice,
ki je umrla dne 13. 3. 2001.
Zakoniti dediči II. dednega reda po pokojni so tudi (po materi zapustnice Elizabeti
Grebenšek) polbrat zapustnice Heini Becker, rojen leta 1947, ki živi nekje v Nemčiji
in je neznanega bivališča ter potomci pokojne sestre Antonije Dželmič, sinova Predrag
Dželmič in potomci pokojnega Miša Dželmiča, ki so neznanega bivališča.
Pozivamo Heini Beckerja, Predraga
Dželmiča in pravne naslednike Miša Dželmiča, naj se v roku enega leta od objave
tega oklica prijavijo pri tukajšnjem sodišču
kot dediči. Po preteku tega roka bo sodišče
dedičem neznanega bivališča postavilo skrbnika in opravilo zapuščinsko obravnavo na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče na Jesenicah
dne 13. 11. 2002
D 215/2002
OD-21793
Kramer Janez od Janeza, iz Kopra, Jenkova 15, je dne 12. 4. 2002 umrl in ni
zapustil oporoke. Do dediščine ima pravico
zapustnikov nečak Miklavž Orel. Ker sodišču ni znano njegovo prebivališče, naj se
priglasi sodišču v enem letu od objave tega
oklica. Dediču je postavljena za skrbnico
Cvetka Birsa, Ivančičeva 19, Ankaran. Po
preteku enoletnega roka bo opravilo sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi izjave postavljene skrbnice in na podlagi podatko, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kopru
dne 29. 11. 2002
D 726/99
OD-14094
Vojko Jelerčič, sin Romana, rojen 21.
10. 1954, iz Kranja, Cesta 1. maja 63, je
dne 6. 7. 1999 umrl in ni zapustil oporoke.
Ker so se njegova vdova in hčerke in
nato še njegovi starši dedovanju odpovedali, imajo do dediščine pravico dediči 3. dednega reda, to je potomci zapustnikovih dedov in babic po materini in očetovi strani
oziroma strici in tete, če so še živeči, sicer
pa njihovi potomci (bratranci in sestrične).

Ker sodišču niso znana ne njihova imena
ne njihova bivališča, naj se priglasijo sodišču v enem letu od objave tega oklica.
Po preteku enoletnega roka bo opravilo
sodišče zapuščinsko obravnavo na podlagi
izjave postavljenega skrbnika in na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Kranju
dne 26. 6. 2002
I D 954/95
OD-15872
Pri tukajšnjem sodišču teče zapuščinski
postopek po dne 16. 10. 1995 umrlem
Dmitrijev Petru, nazadnje stanujočem Križičeva ulica št. 4, Ljubljana.
Na podlagi določila 206. člena Zakona
o dedovanju poziva sodišče vse, ki mislijo,
da imajo pravico do dediščine na podlagi
zakona, da se priglasijo pri sodišču v enem
letu od objave oklica. Po preteku tega roka
bo sodišče zapuščinski postopek zaključilo
glede na znana dejstva.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 17. 7. 2002
II D 631/2001
OD-17080
Pri Okrajnem sodišču v Ljubljani teče
zapuščinski postopek po pokojnem Jakovljević Dragutinu, sinu Sime, roj. 22. 12.
1922, umrlem 2. 9. 2001, nazadnje stanujočem Opekarska cesta 18, Ljubljana, državljanju RS.
Zapustnik je umrl brez oporoke, zaradi
česar sledi dedovanje po zakonu.
Na podlagi 206. člena Zakona o dedovanju sodišču poziva vse morebitne osebe,
ki mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo v roku enega leta od objave
tega oklica kot dediči pri tem sodišču.
Po poteku tega roka bo sodišče opravilo
zapuščinsko obravnavo na podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 9. 7. 2002
II D 319/2000
OD-21075
Pri tem sodišču teče zapuščinski postopek po pokojni Lemut Frančiški, rojeni 11.
8. 1926, umrli 5. 3. 2000, nazadnje stanujoči v Ljubljani, Saveljska cesta 172, državljanki RS.
V poštev za dedovanje po zapustnici pride
tudi brat France Samsa, o katerem pa sodišče nima podatkov. Sodišče ga zato poziva,
da se v roku enega leta od objave oklica na
sodni deski tukajšnjega sodišča in te objave
zglasi pri sodišču, sicer bo sodišče nadaljevalo in zaključilo ta zapuščinski postopek na
podlagi podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Ljubljani
dne 18. 11. 2002
D 123/2002
OD-20662
Erbežnik Alojz, rojen 23. 6. 1910, z zadnjim stalnim prebivališčem Buenos Aires,
Necocher 785 J.L. Suarez 1655, Argentina, je umrl dne 19. 10. 2000.
Sodišču so znani trije zakoniti dediči, ki
imajo stalno prebivališče v Republiki Sloveniji, ne ve pa se, ali je še kaj drugih dedičev.
Sodišče zato s tem oklicem poziva tiste, ki
mislijo, da imajo pravico do dediščine, da
se priglasijo sodišču v roku enega leta od
objave tega oklica.
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Po preteku enoletnega roka bo sodišče
opravilo zapuščinsko obravnavo na podlagi
podatkov, s katerimi razpolaga.
Okrajno sodišče v Škofji Loki
dne 7. 11. 2002

Oklici pogrešanih
N 9/2001
PO-21060
Jozef Kunstelj, roj. 15. 3. 1766 v Cerknici, nazadnje stanujoč v Cerknici b. št., je
pogrešan.
Skrbništvo bo za pogrešanega opravljal
Center za socialno delo v Cerknici, Partizanska c. 1, Cerknica.
Sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi in tudi vse, ki naj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica z opozorilom, da bo
po poteku roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 14. 11. 2002
N 11/2002
PO-21061
Janez Verbič, roj. 22. 3. 1894 v Cerknici, nazadnje stanujoč v Cerknici 70, je pogrešan.
Skrbništvo bo za pogrešanega opravljal
Center za socialno delo v Cerknici, Partizanska c. 1, Cerknica.
Sodišče poziva pogrešanca, da se oglasi in tudi vse, ki kaj vedo o njegovem življenju, da to sporočijo sodišču v treh mesecih
po objavi tega oklica z opozorilom, da bo
po poteku roka pogrešanca razglasilo za
mrtvega.
Okrajno sodišče v Cerknici
dne 14. 11. 2002
N 16/2002
PO-21802
Jožef Zupančič, roj. 20. 2. 1896, v Bukovici 14, sedaj Kandrše del, Vače, je pogrešan od leta 1945, (na predlog Viktorja
Zupančiča, Vače 48, Vače).
Pogrešanega pozivamo, da se oglasi,
vse druge, ki kaj vedo o njegovem življenju,
naj to javijo sodniku ali predlagatelju v roku
treh mesecev od objave tega oglasa, ker bo
sicer sodišče po poteku tega roka pogrešanca proglasilo za mrtvega.
Okrajno sodišče v Litiji
dne 23. 10. 2002

Sodni register
vpisi po ZGD
Spremembe
LJUBLJANA
Rg-20590
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 2002/09575 z dne 7. 11.
2002 pri subjektu vpisa Hranilnokreditna
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služba Sicura Ljubljana – v likvidaciji,
sedež Tavčarjeva 6, 1000 Ljubljana, vpisanem pod vložno št. 1/26220/00, vpisalo
v sodni register tega sodišča: vpis začetka
postopka prisilne likvidacije, spremembo firme in zastopnika s temile podatki:
Matična številka: 5866120
Firma: Hranilnokreditna služba Sicura Ljubljana – v prisilni likvidaciji
Skrajšana firma: HKS Sicura – v prisilni likvidaciji
Oseba, pooblaščena za zastopanje: likvidator Sever Andrej, Jenkova 18, 6230
Postojna, razrešitev 30. 10. 2002; likv.
upravitelj Gorše Branko, Cigaletova 7, 1000
Ljubljana, imenovanje 30. 10. 2002.
Skupščinski sklep: odločba Banke Slovenije o začetku prisilne likvidacije z dne
30. 10. 2002. Upniki morajo svoje terjatve
prijaviti v roku 60 dni od objave začetka
prisilne likvidacije.
Rg-21654
Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom Srg št. 2002/06816 z dne 28. 11.
2002 pod št. vložka 1/23028/00 vpisalo v
sodni register tega sodišča sklep o izbrisu
iz sodnega registra za subjekt vpisa z naslednjimi podatki:
Matična številka: 5798493
Firma: Business World podjetje za trgovino, turizem, poslovne storitve in raziskave, d.o.o.
Pravnoorg. oblika: družba z omejeno odgovornostjo
Sedež: Kozarišče 30, 1386 Kozarišče
Osnovni kapital: 1,709.000 SIT
Obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti izbrisane družbe prevzameta: Onušič Silvija, Sp. Senica št. 16, 1215 Medvode, osnovni vložek 1,639.000 SIT, ne odgovarja, vstop 5. 5. 1993; Onušič Jože
Bogdan, Sp. Senica 16, 1215 Medvode,
osnovni vložek 70.000 SIT, ne odgovarja,
vstop 5. 5. 1993.
Obrazložitev: ker je sklep o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku postal pravnomočen, je registrsko sodišče na podlagi
prvega odstavka 398. člena Zakona o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93, v nadaljevanju ZGD) izbrisalo iz sodnega registra v
izreku sklepa navedeno gospodarsko družbo.
V skladu z določilom drugega odstavka 398.
člena ZGD sklep o izbrisu družbe vsebuje tudi
imena in naslove družbenikov, ki so prevzeli
obveznost plačila vseh morebitnih obveznosti
izbrisane družbe. Pravni pouk: zoper sklep je
dopustna pritožba v roku 15 dni od te objave,
ki se vloži v dveh izvodih pri tem sodišču.

Prenehanje družb
po skrajšanem postopku
LJUBLJANA
Srg 08944/2002
Rg-19570
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega reigstra družbe
Markom, trgovsko podjetje na debelo in dro-

bno, d.o.o., Ljubljana, Jamnikarjeva 1, objavlja sklep:
Markom, trgovsko podjetje na debelo in drobno, d.o.o., Ljubljana, Jamnikarjeva 1, reg. št. vl. 1/06824/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu skupščine z dne 7. 10. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenik je Savatić Velibor, Ljubljana,
Archinetova 9, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost
plačila morebitnih preostalih obveznosti
družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenika.
Zoper sklep skupščine o prenehanju družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 21. 10. 2002
Srg 08558/2002
Rg-21753
Okrožno sodišče v Ljubljani kot registrsko sodišče po okrožni sodnici Gorše Mušič Heleni na predlog družbe BDB-TIN, trgovina in naložbe, d.o.o., Šmartinska 130,
Ljubljana, ki jo zasotpa odvetnik Marolt Anton iz Ljubljane, Hacquetova 8/I, za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in
izbris iz sodnega registra družbe BDB-TIN,
d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana, objavlja
sklep:
Družba BDB-TIN, trgovina in naložbe,
d.o.o., Šmartinska 130, Ljubljana, reg.
št. vl. 1/33424/00, preneha po skrajšanem postopku po sklepu ustanovitelja z dne
6. 9. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Ustanovitelj je Dandy Trading Limited, Limassol, Ciper, 229 Archbishop Makarios III
Avenue, Meliza Court, 4. nadstropje, Limassol, Ciper, z ustanovitvenim kapitalom
2,100.000 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se vse ostalo premoženje in ustanovitveni kapital v znesku 2,100.000 SIT
prenese v celoti na Dandy Trading Limited,
Limassol, Ciper.
Zoper sklep ustanovitelja o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku je v smislu
396. in 397. člena Zakona o gospodarskih
družbah dopusten ugovor v 15 dneh od
dneva objave v Uradnem listu RS, sicer bo
sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 27. 11. 2002
Srg 09257/2002
Rg-21758
Okrožno sodišče v Ljubljani je po okrožni sodnici Marji Mächtig na predlog predlagatelja za prenehanje družbe po skrajšanem postopku in izbris iz sodnega registra
družbe Tilnex, agentura za poslovno informacijsko dejavnost d.o.o., Ul. Malči Beličeve 46, Ljubljana, objavlja sklep:
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Tilnex, agentura za poslovno informacijsko dejavnost d.o.o., Ul. Malči Beličeve 46, Ljubljana, reg. št. vl. 1/06755/00,
preneha po skrajšanem postopku po sklepu
skupščine z dne 18. 10. 2002.
Družba nima nobenih obveznosti in nima
zaposlenih delavcev.
Družbenica je Ksenča Bokovec, Ulica
Malči Beličeve 46, Ljubljana, z ustanovitvenim kapitalom 11,207.325,20 SIT, ki prevzema obveznost plačila morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe po skrajšanem
postopku se premoženje prenese v celoti
na družbenico.
Zoper sklep skupščine o prenehanju drube po skrajšanem postopku je v smislu 396.
in 397. člena Zakona o gospodarskih družbah dopusten ugovor v 15 dneh od dneva
objave v Uradnem listu RS, sicer bo sodišče po preteku tega roka sprejelo sklep o
izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Ljubljani
dne 2. 12. 2002

MARIBOR
Srg 2512/2002
Rg-21058
Družba EU CONSULTING, gospodarsko svetovanje, d.o.o., Cesta v Rošpoh
47, Kamnica, reg. št. vl. 1/1251-00, katere družbenik je Peče Igor Rihard, Cesta v
Rošpoh 47, Kamnica, po sklepu družbenika družbe z dne 1. 10. 2002 preneha po
skrajšanem postopku.
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti upnikom je prevzel Peče Igor
Rihard.
Zoper sklep lahko družbenik, upniki in
pristojni organi v roku 15 dni od dneva objave vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v
Mariboru, ker bo sodišče sicer sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrožno sodišče v Mariboru
dne 22. 11. 2002

MURSKA SOBOTA
Srg 2002/00661
Rg-20646
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba DSL-KULI, menjalnica, zastavljalnica in trgovina d.o.o., Kolodvorska
20 A, Lendava, ki je vpisana v reg. vložku
tega sodišča št. 1/01772/00, preneha po
skrajšanem postopku po sklepu družbenikov Kulčar Ludvika in Kulčar Silvije, oba
Kolodvorska ulica št. 20/a Lendava in Kulčar Deana, Župančičeva ulica št. 6, Lendava, z dne 19. 9. 2002.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
urejena vsa razmerja z delavci (zaposlenih
delavcev ni bilo).
Obveznost plačila morebitnih preostalih
obveznosti družbe prevzemajo navedeni
družbeniki.
Aktivno premoženje družbe prevzamejo
družbeniki, vsak do 1/3.
Proti sklepu družbenikov o prenehanju
družbe po skrajšanem postopku lahko upni-
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ki ali drugi pristojni organi v roku 15 dni od
dneva objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem sodišču v Murski Soboti, ker bo sicer
sodišče sprejelo sklep o izbrisu družbe iz
sodnega registra.
Okrožno sodišče v Murski Soboti
dne 8. 11. 2002
Srg 2002/00745
Rg-21057
Okrožno sodišče v Murski Soboti kot
registrsko sodišče objavlja naslednji sklep:
družba Hidroprojekt, projektiranje in
inženiring Murska Sobota d.o.o., Murska
Sobota, Daneta Šumenjaka 7, vpisana v
sodni register tukajšnjega sodišča vl. št.
1/1561/00, preneha po skrajšanem postopku ZGD, po sklepu družbenice z dne
7. 11. 2002.
Družba ima poplačane vse obveznosti in
nima zaposlenih delavcev.
Tušar Zorica, Murska Sobota, Ulica Daneta Šumenjaka 7, kot družbenica prevzema obveznost plačila vseh morebitnih preostalih obveznosti družbe.
Po prenehanju družbe se premoženje
družbe po pokritju vseh stroškov prenese
na družbenico.
Zoper sklep o prenehanju družbe po
skrajšanem postopku lahko družbenica,
upniki ali pristojni organi v roku 15 dni od
objave sklepa vložijo ugovor pri Okrožnem
sodišču v Murski Soboti, sicer bo sodišče
po preteku tega roka sprejelo sklep o izbrisu družbe iz sodnega registra.
Okrajno sodišče v Murski Soboti
dne 19. 11. 2002

Izgubljene listine
preklicujejo
Štampiljke
Osnovna šola Vižmarje Brod preklicuje
žig manjše okrogle oblike z napisom:
OSNOVNA ŠOLA VIŽMARJE BROD, ŠOLSKA KNJIŽNICA, ŠT. 1, LJUBLJANA.
Ob-83436

Buh Matija s.p., Markovec 8/a, Stari trg
pri Ložu, odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
010527/0219/00-14/1995, izdana dne
6. 3. 1995. gng-106590
Dovečer Barbara s.p., Frizerstvo Barby,
Na jami 1, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št. 27-611/98, matična št. 1226100,
izdan dne 1. 9. 1998. gnx-106823
Dragar Judita, Ulica Marije Mlinar 15,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
25-0391/94, izdan dne 27. 5. 1994.
gnq-106530
Gostilna pri Slavcu, Turk Stanislav, Gor.
Maharovec 13, Šentjernej, obrtno dovoljenje, št. 012633/1671/00-48/1995, izdano dne 6. 3. 1995. gnu-106601
Horvat Simona s.p., Koroška 5, Ravne na
Koroškem, obrtno dovoljenje, št. 0093/00,
izdano dne 6. 3.1995. gnx-106598
Hozić Sejfudin, Medno 2, Ljubljana-Šentvid, priglasitveni list, opravilna št.
27-301-98, mat. št. 1224506, izdan dne
27. 3. 1998. gnx-106573
Hribar Marija, Novakova 5, Mengeš, priglasitveni list, opravilna št. 06 1537/95,
matična pt. obrata 5027033, izdan dne
1. 1. 1995. gnv-106600
Kambič Nada, Čurile 16/a, Metlika,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
057867/0457/01-44/1996. gne-106467
Kapič Husein s.p., Pot na Rakovo jelšo
154, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna
št. 28-3406/02, izdan dne 1. 3. 2002.
gnj-106887
Lovrenčič Zlatko, Knafelčeva 28, Maribor, priglasitveni list, opravilna št.
064-0629/94, izdan dne 3. 5. 1994.
gnd-106718
Petraš Mirko, Seidlova 30, Novo mesto,
priglasitveni list, opravilna št. 34-401/97.
gnd-106593
Petraš Mirko, Seidlova 30, Novo mesto,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št.
057884/0480/01-44/1997. gne-106592
Prepeluh Marjeta, Kamnoseška ulica 13,
Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-0531-94, izdan dne 6. 6. 1994.
gnw-106449
Rešek Janez, Ob potoku 15, Brežice,
obrtno dovoljenje, št. 040150, izdano dne
6. 3. 1995. gnw-106599
Sitar Biserka, Kolodvorska 2, Trebnje,
priglasitveni list, opravilna št. 057-044/94.
gnf-106791
Urbanija Agata, Ihan, Selo 16, Domžale,
priglasitveni list, opravilna št. 06-0296/94,
izdan dne 15. 6. 1994. gnb-106720

Priglasitveni list
Avbar Miloš, Bršljin 40, Novo mesto, priglasitveni list, opravilna št. 038/0778-99.
gnw-106499
Bektašević Simka, Društvena 26, Ljubljana, priglasitveni list, opravilna št.
26-1012/94, izdan dne 19. 1. 2000 in 7.
5. 2001. gnz-106896
Bezjak Jožef, Mala vas 34/a, Gorišnica,
odločbo o obrtnem dovoljenju, št. 045769
in reprezentativno obrtno dovolenje z isto
številko, izdana dne 6. 3. 1995.
gnf-106466
Brečko Peter s.p., Izlake 66, Izlake, priglasitveni list, opravilna št. 61-0525/96.
gnf-106591

Potne listine
Alič Zorana, Liminjanska cesta 39, Portorož – Portorose, maloobmejno prepustnico, št. AI 144462, izdala UE Piran.
gnn-106533
Berus Boštjan, Benčičeva ulica 2, Koper – Capodistria, potni list, št. P636678.
gnx-106748
Bozorov Roman Mario, Goce Delčeva
19, Maribor, potni list, št. P0051375.
gnl-106735
Božič Anton, Gobnik 26, Gabrovka, potni list, št. P00658888. gnu-106751
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Brajko Sandra, Oktoberske revolucije
10/b, Izola – Isola, potni list, št.
P00632182. gnz-106746
Černe Gorazd, Reboljeva 11, Ljubljana,
potni list, št. P00068437. gnp-106656
Duič Damjan, Pod Plevno 46, Škofja Loka, potni list, št. P00321525. gnu-106726
Gavranič Slavko, Čežarji, Oljarska pot 1,
Pobegi, potni list, št. P 767392. gng-106540
Harih Milan, Landsbergerstr. 125,
80339 Munchen, ZR Nemčija, potni list, št.
P00197214. gni-106763
Kahrič Minka, Puhova 5, Ljubljana, potni
list, št. P00058043. gnr-106779
Kardum Loren, Jemčeva cesta 16/b,
Domžale, potni list, št. P00561076.
gnx-106848
Knez Nina, Knafelčeva 11, Maribor, potni list, št. P00560145. gnz-106671
Koren Matija, Pot na Bistriško planino
10, Tržič, potni list, št. P00099467.
gni-106388
Koštomaj Aleš, Iršičeva 18, Celje, potni
list, št. P00235109. gnc-106644
Križan Branko, Gradac 98, Gradac, potni list, št. P00385736. gni-106538
Kukaj Avni, Cesta Španskih borcev
53/c, Ljubljana, potni list, št. P00549628.
gnn-106483
Lužar Tanja, Medvedova 14, Maribor,
potni list, št. P00115837. gnd-106793
Mede Timon, Lamutova 28, Ljubljana,
potni list, št. P00419123. gnc-106819
Novak Alja, Gotska 9, Ljubljana, potni
list, št. P00182201. gnl-106635
Novak Zdenko, Gosposvetska 30, Maribor, potni list, št. P00218683. gnl-106860
Pavlović Radojka, Linhartova 84, Ljubljana, potni list, št. P00355386. gnb-106570
Pavšič Miran, Kromberk, Vinka Vodopivca 45, Nova Gorica, maloobmejno prepustnico, št. AI 101669, izdala UE Nova Gorica. gnm-106534
Petrovčič Anita, Loka 22, Logatec, potni
list, št. P00114796. gny-106722
Rener Anka, Ljubljanska cesta 60, Celje, potni list, št. P00306376. gnd-106668
Slak Marta, Šmarska 13, Škofljica, potni
list, št. P00243112. gnc-106544
Splichal Jožef Vladimir, Avčinova ulica
10, Ljubljana, potni list, št. P00306824.
gnt-106752
Štrumbelj Janez, Pot v smrečje 16/a,
Ljubljana-Črnuče, potni list, št. P00393411.
gnk-106561
Tleršič Martin, Pod srnjakom 23, Rakek,
potni list, št. P00659306. gnu-106901
Tušar Marijan, Šebrelje 5, Cerkno, potni
list, št. P00105552. gnw-106424
Virjent Bojana, Klemenčičeva 1, Ljubljana, potni list, št. P00181142. gnk-106636
Zakotnik Maja, Župančičeva 7, Kranj,
potni list, št. P00252000. gnr-106829

Osebne izkaznice
Ambrož Konrad, Ulica Pod gradom 39,
Radlje ob Dravi, osebno izkaznico, št.
850120. gnz-106550
Aubreht Darja, Škofja vas 22/a, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
489794.
gnd-106643
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Beranič Slavica, Čobčeva ulica 30, Hoče, osebno izkaznico, št. 1132066.
gny-106797
Bertoncelj Smiljana, Strahinj 119, Naklo, osebno izkaznico, št. 1360358.
gnk-106911
Božič Urška, Planna 917ci, Ajdovščina,
osebno
izkaznico,
št.
1314097.
gnc-106444
Brecelj Marija, Erjavčeva 3, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 1070732.
gng-106815
Brinovec Štefka, Dobojska 39, Celje,
osebno izkaznico, št. 606377. gnt-106552
Brlan Anka, Luče 58, Grosuplje, osebno
izkaznico, št. 341562. gnm-106484
Burtina Samanta, Prežihova 7, Piran –
Pirano, osebno izkaznico, št. 1539000.
gnk-106736
Butinar Karel, Trubarjeva ulica 1, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
205891.
gnd-106543
Cerar Esih Irena, Na brežini 10, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 793114.
gnc-106569
Cigula Franc, Dornava 96, Dornava, osebno izkaznico, št. 1125572. gno-106532
Cimperman Zorislava, Jadranska ulica 2,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 46458.
gnv-106700
Cvetko Srečko, Stojnci 93, Markovci,
osebno izkaznico, št. 853609. gnr-106754
Čermelj Danila, Tominčeva 2, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 139162.
gnn-106808
Černigoj Tatjana, Miklošičeva ulica 5,
Celje, osebno izkaznico, št. 1482200.
gnn-106758
Čiklič Jakob, Skaletova 7/a, Celje, osebno izkaznico, št. 997135. gnf-106641
Čoklič Gregor, Kraigherjeva 32, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
320250.
gne-106642
Čubej Mario, Metelkov dvor 2, Grosuplje, osebno izkaznico, št. 1214763.
gng-106565
Čuber Ana, Cesta na ribnik 11, Brestanica, osebno izkaznico, št. 676475.
gne-106792
Debeljak Ljubica, Temenica 73, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 1387740.
gnq-106880
Divjak Alojz, Mihovica 5, Šentjernej, osebno izkaznico, št. 775833. gnf-106441
Doberlet Nejc, Leše 3, Tržič, osebno
izkaznico, št. 1456285. gnl-106435
Dodič Vojko, Rovska 14, Radomlje, osebno izkaznico, št. 1002684. gnj-106812
Dorrer Teja, Bilečanska 5, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1528468. gnh-106514
Drmota Tamara, Sinja Gorica 97, Vrhnika, osebno izkaznico, št. 1094865.
gny-106572
Držaj Jože, Ulica padlih borcev 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 703206.
gnz-106546
Ferk Jožef, Ul. Ruške čete 2, Ruše, osebno izkaznico, št. 464956. gnp-106831
Flek Iztok, Marentičeva 11, Metlika, osebno izkaznico, št. 245914. gnd-106443
Forštnarič Aleš, Stojnci 15/a, Markovci,
osebno izkaznico, št. 195334. gnl-106460
Franca Ivan, Hrvatini 147/a, Ankaran –
Ankarano, osebno izkaznico, št. 597936.
gnt-106652

Ganzitti Anica Frančiška, Mala vas 3,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 2301.
gnj-106912
Gartner Radovan, Jakčeva 20, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 149114.
gnx-106548
Garvas Marija, Knezov štradon 20/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 389944.
gny-106422
Geoheli Andrej, Zagajškova 13, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
703794.
gnz-106821
Goli Franc, Ljubljanska cesta 49, Velenje, osebno izkaznico, št. 1052393.
gnm-106734
Gonc Gyongyi, Kot, Mlinska ulica 1, Murska Sobota, osebno izkaznico, št. 769752.
gnb-106845
Gradišek Jurij, Ribče 35/a, Kresnice,
osebno
izkaznico,
št.
1153470.
gnf-106891
Gradišek Luka, Ribče 35/a, Kresnice,
osebno
izkaznico,
št.
1153493.
gni-106888
Gradišek Nataša, Ribče 35/a, Kresnice, osebno izkaznico, št. 1153500.
gnh-106889
Grandovec Andraž, Bevkova 5, Dobrovo
v Brdih, osebno izkaznico, št. 469306.
gnh-106539
Grašič Marijan, Dolenjska cesta 45/d,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 579002.
gnu-106626
Grčar Doroteja, Josipa Priola 16, Maribor, osebno izkaznico, št. 1364716.
gnx-106448
Grgič Flora Cvetana, Polanškova 46,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1015275.
gne-106617
Gričnik Zdenka, Cesta na Roglo 11/b,
Zreče, osebno izkaznico, št. 591091.
gnh-106439
Grintal Marija, Križ 22, Komenda, osebno izkaznico, št. 192089. gnt-106727
Gulič Marjan, Škofjeloška cesta 6, Medvode, osebno izkaznico, št. 1113668.
gnz-106696
Hobot Zoran, Ulica Tabor 2/d, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 202228.
gnq-106780
Hohkraut Jožef, Pot celjskih grofov 4,
Rogatec, osebno izkaznico, št. 671725.
gnj-106437
Horvat Cvetka, Krimska 4, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 481182. gnq-106830
Hren Cvetka, Ledine 8, Nova Gorica,
osebno izkaznico, št. 834981. gnf-106816
Ilič Dejan, Toplarniška 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 342233. gnb-106770
Jančič Danilo, Plešivo 42, Dobrovo v
Brdih, osebno izkaznico, št. 872022.
gnr-106454
Janžeković Robert, Placerovci 24/a,
Gorišnica, osebno izkaznico, št. 356711.
gnz-106446
Jereb Erik, Lig 29, Kanal, osebno izkaznico, št. 376826. gne-106817
Jerman Bojan, Čokova ulica 1, Portorož
– Portorose, osebno izkaznico, št. 273147.
gnz-106521
Jevšek Maja, Skalna 10, Otočec, osebno izkaznico, št. 1145603. gnu-106451
Jež Andreja, Brniška cesta 63, Vodice,
osebno
izkaznico,
št.
1113069.
gnd-106568
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Kastelic Ema, Muljava 8/b, Ivančna Gorica, osebno izkaznico, št. 904024.
gnw-106874
Katrašnik Anton, Zoisova 9, Kranj, osebno izkaznico, št. 373921. gnc-106794
Kavnik Janoš, Gornji Dolič 128, Mislinja, osebno izkaznico, št. 950168.
gnd-106743
Kerpan Jožefa, Iloški štradon 2/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 557261.
gnk-106440
Kocjan Magdalena, Dolenjska cesta 31,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 464826.
gnn-106658
Kokol Anton, Ivanjski vrh 10, Cerkvenjak, osebno izkaznico, št. 1489885.
gnh-106814
Koletnik Štefan, Maistrova 19, Maribor,
osebno
izkaznico,
št.
765464.
gne-106767
Koprivc Ludvika, Kregarjeva 1, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
311889.
gns-106553
Kordin Milena, Koroška 18/a, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
342077.
gnu-106476
Korečič Bojan, Levpa 20, Kal nad Kanalom, osebno izkaznico, št. 1529015.
gnn-106458
Košmelj Miran, Valvasorjeva ulica 10,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 29625.
gnn-106708
Kovačič Slavko, Šentvid 133/a, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 994278.
gnt-106902
Kramar Leon, Kamniška 19, Vodice, osebno izkaznico, št. 815027. gnp-106481
Krebs Nika, Ljubljanska ulica 104, Maribor, osebno izkaznico, št. 1238561.
gnq-106755
Krivec Barbara, Šentjurij 4, Mirna Peč,
osebno
izkaznico,
št.
887392.
gns-106453
Kukaj Avni, Cesta Španskih borcev
53/c, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1238694. gno-106482
Leban Alenka, Most na Soči 52, Most
na Soči, osebno izkaznico, št. 1008978.
gnb-106645
Lekaj Prena, Kozlovičeva 13, Koper –
Capodistria, osebno izkaznico, št. 831900.
gne-106442
Lombardo Evgen, Šibeniška 15, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 497886.
gnd-106468
Lukač Olga Marija, Nad gramoznico 9,
Miklavž na Dravskem polju, osebno izkaznico, št. 774687. gnp-106756
Mali Ivan, Ul. borcev 20, Maribor, osebno izkaznico, št. 394633. gnq-106630
Marinko Janez, Sneberska cesta 128/c,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 242526.
gnp-106881
Markočič Marija, Cankarjeva 4, Nova
Gorica, osebno izkaznico, št. 439058.
gnj-106462
Marolt Leopoldina, Rašiška 13, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 477335.
gns-106728
Megla Karl, Gabrc 7, Sveti Jurij ob Ščavnici, osebno izkaznico, št. 1029239.
gng-106740
Mihovec Marija, Cesta na Svetje 78,
Medvode, osebno izkaznico, št. 524972.
gnv-106875
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Mikulič Marija, CKŽ 48, Krško, osebno
izkaznico, št. 47697. gnb-106795
Milavec Veronika, Rožna dolina, Cesta
IV/6, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
272356. gnt-106627
Mirtič Frančišek, Cesta na Ugar 2, Kočevje, osebno izkaznico, št. 152244.
gnm-106634
Muhič Marjeta, Bizjanova ulica 5/b, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1079257.
gnq-106730
Mujkanović Ela, Poljanski nasip 58, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1567682.
gny-106622
Nosan Hrovatin Alojzija Antonija, Trubarjeva ulica 40, Celje, osebno izkaznico, št.
1168. gny-106747
Novak Jožefa, Bruhanja vas 7/a, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št.
655751. gnc-106419
Oberman Karolina, Želebej 13, Metlika,
osebno izkaznico, št. 898455. gnv-106650
Orgolič Simona, Mladinska 2, Gornja
Radgona, osebno izkaznico, št. 1541336.
gnn-106733
Ostrožnik Nuša, Drapšinova ulica 11,
Celje, osebno izkaznico, št. 953284.
gno-106757
Ovčak Roman, Šmarnogorska pot 20,
Ljubljana Šmartno, osebno izkaznico, št.
529931. gng-106615
Pajk Matej, Glavarjeva ulica 45, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 199524.
gns-106778
Pavlović Aleksandar, Tunjice 25/a, Kamnik, osebno izkaznico, št. AH 23852 – za
tujce. gnw-106724
Pelko Aleš, Predoslje 87/a, Kranj, osebno izkaznico, št. 436778. gni-106513
Pen Gena, Koroška 17, Ruše, osebno
izkaznico, št. 51776. gnn-106833
Perdan Katja, Stari trg 7, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1062684. gne-106667
Perme Karmen, Linhartova 45, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 23210.
gny-106772
Petan Alojzija, Velike Pece 16, Šentvid
pri Stični, osebno izkaznico, št. 995349.
gnx-106523
Peterca Boštjan, Agrokombinatska cesta 13/a, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
1404204. gng-106765
Peternel Ivana, Spodnje Rute 6, Gozd
Martuljek, osebno izkaznico, št. 819596.
gnu-106651
Pevec Vincenc, Pot Draga Jakopiča 8,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 594627.
gnb-106420
Podoreh Julija, Kresnice 32/a, Kresnice, osebno izkaznico, št. 1155099.
gnn-106883
Pogačnik Rafaela, Glagoljaška 1, Koper
– Capodistria, osebno izkaznico, št. 1255.
gnb-106445
Polajnar Peter, Bračičeva ulica 32, Kočevje, osebno izkaznico, št. 1555460.
gnp-106431
Polajžar Davorin, Mali breg 7, Loče pri
Poljčanah, osebno izkaznico, št. 627299.
gnv-106425
Potočnik Zlatka, Prežihova 11, Lenart v
Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
697393. gni-106813
Prašnikar Maja, Trg svobode 30, Trbovlje,
osebno izkaznico, št. 1158551. gnn-106908

Preložnik Igor, Lokrovec 62, Celje, osebno izkaznico, št. 1337167. gnt-106827
Preložnik Milena, Lokrovec 62, Celje,
osebno
izkaznico,
št.
788056.
gns-106828
Pušenjak Nataša, Cezanjevci 117, Ljutomer, osebno izkaznico, št. 1465598.
gnl-106535
Rajnar Neda Marija, Beblerjev trg 14,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 31808.
gnt-106527
Rajšić Miloš, Pokopališka 21, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1000596.
gnq-106480
Ratković Stanko, Pržanjska ulica 12/b,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1185029.
gnw-106474
Razinger Darja, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1031333.
gni-106488
Rempkar Zorka, Moškričeva 24, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 28506.
gnw-106674
Rome Ivan, Slovenčeva 60, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
821767.
gno-106807
Rožman Marinka, Novomeška 2, Šentjernej, osebno izkaznico, št. 904921.
gny-106447
Rožman Matjaž, Krekov trg 7, Ljubljana,
osebno
izkaznico,
št.
1272451.
gnl-106810
Sabolek Peter, Vižmarska pot 16, Ljubljana-Šentvid, osebno izkaznico, št.
1138247. gns-106803
Schell Marija, Ul. Ključarja Kožuha 1,
Celje, osebno izkaznico, št. 610881.
gnh-106839
Sedej Veronika, Tržaška cesta 10/a,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1544189.
gnx-106898
Selan Tinka, Kotna 13, Brezovica pri
Ljubljani, osebno izkaznico, št. 1173193.
gnt-106531
Skalicki Martina, Na otoku 5, Celje, osebno izkaznico, št. 419495. gnw-106824
Skrt Stanko, Na jami 9, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 367303. gnq-106605
Skutnik Lucija, Dolga gora 25, Ponikva,
osebno
izkaznico,
št.
1532713.
gns-106428
Slapnik Nina, Rožna dolina, Cesta V/44,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 377441.
gnf-106766
Sobočan Lijana, Kvedrova 28, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 565858.
gnv-106525
Starc Mario, Črni Kal 49, Črni Kal, osebno izkaznico, št. 1525418. gnc-106744
Stojančić Miroslav, Kamniška cesta 27,
Radomlje, osebno izkaznico, št. 630825.
gnh-106639
Ščavničar Ana, Titova 18, Jesenice, osebno izkaznico, št. 1330213. gno-106457
Škoda Rafael, Gornja Prekopa 21, Kostanjevica na Krki, osebno izkaznico, št.
289682. gnj-106687
Škofič Roza, Sp. Velka 10, Zgornja Velka, osebno izkaznico, št. 287835. m-1531
Šloser Janez, Cesta zmage 92, Maribor, osebno izkaznico, št. 757699.
gnr-106679
Šmid Marjana, Prešernova 8, Radovljica, osebno izkaznico, št. 334218.
gnm-106459
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Šturm Uroš, Ul. bratov Učakar 102, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 470926.
gnw-106624
Šukarov Maja, Ul. bratov Učakar 112,
Ljubljana, osebno izkaznico, št. 358490.
gnj-106612
Tamše Jurij, Topolšica 84, Topolšica,
osebno izkaznico, št. 426272. gnr-106554
Tomšič Rudolf, Knežak 178, Knežak,
osebno
izkaznico,
št.
1030517.
gnz-106646
Tomšič Stanislav, Kompolje 21, Videm-Dobrepolje, osebno izkaznico, št.
326883. gng-106490
Topić Ranko, Prušnikova ulica 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 1359899.
gnt-106677
Toplak Ivan, Zg. Senarska 29, Sv.trojica
v Slov.goricah, osebno izkaznico, št.
325557. gne-106542
Toplikar Apolonija, Dolanci 5, Štanjel,
osebno izkaznico, št. 80430. gnr-106604
Turkalj Katarina, Sostrska 16, Ljubljana-Dobrunje, osebno izkaznico, št.
1326362. gnr-106479
Vatovec Ivana, Prežihova 10, Brežice,
osebno
izkaznico,
št.
205109.
gnk-106661
Vernik Stanislav, Archinetova 11, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 25035.
gnf-106616
Vidrih Marija, Hubadova 8, Ljubljana,
osebno izkaznico, št. 577684. gni-106913
Vizjak Milan, Pleteršnikova ulica 1, Celje, osebno izkaznico, št. 1267065.
gnr-106429
Vodišek Peter, Reka 3, Laško, osebno
izkaznico, št. 1401249. gnd-106518
Volk Petja, Linhartova 96, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 671532. gnc-106869
Volk Zorka, Ivana Regenta 33, Nova Gorica, osebno izkaznico, št. 179927.
gni-106738
Vozlič Stanko, Lopata 15/a, Celje, osebno izkaznico, št. 890333. gnm-106559
Vukadinović Vera, Bavdekova 16, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 83699.
gnf-106541
Wojcik Slak Hanna Antonina, Gornji trg
23, Ljubljana, osebno izkaznico, št.
884775. gnv-106675
Zagajšek Rudolf, Ljubljanska cesta 13,
Šentjur, osebno izkaznico, št. 1088104.
gnv-106825
Zanko Robert, Parecag 82, Sečovlje –
Sicciole, osebno izkaznico, št. 308981.
gns-106753
Zeilman Kristijan, Pavšičeva 6, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 933541.
gnl-106485
Zgurić Katica, Ane Ziherlove 12, Ljubljana, osebno izkaznico, št. 349806.
gnp-106731
Zorko Franc, Močvirje 21, Škocjan, osebno izkaznico, št. 765716. gnf-106516
Zupan Filip, Brezje 12, Brezje, osebno
izkaznico, št. 583133. gnx-106648
Žagar Ladislav, Zaloška cesta 196/a,
Ljubljana-Polje, osebno izkaznico, št.
355162. gnp-106606
Žerjal Tanja, Partizanska cesta 11, Žiri,
osebno
izkaznico,
št.
644559.
gnd-106618
Žlindra Krištof, Trata III/10, Kočevje, osebno izkaznico, št. 202709. gno-106732
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Žur Henrik, Cesta revolucije 9, Jesenice, osebno izkaznico, št. 1021711.
gnh-106564

Vozniška dovoljenja
Ademi Minafi, Šarhova ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1433152, reg. št. 207885, izdala UE Ljubljana. gni-106613
Ambruš Bogdan, Globoko 70/c, Globoko, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
10137, izdala UE Brežice. gni-106438
Arčan Vojmir, Brezova 40, Šmartno v
Rožni dolini, preklic vozniškega dovoljenja,
objavljenega v Ur. l. RS, št. 54/02.
gnr-106579
Arko Matevž, Dane 9, Ribnica, vozniško
dovoljenje, kat. BCEFGH, reg. št. 5970,
izdala UE Ribnica. gnp-106885
Bejek Marija, Podvozna 16, Portorož –
Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6163, izdala UE Piran. gnc-106719
Benko Valerija, Ličič 23, Trnovska vas,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
30362, izdala UE Ptuj. gnc-106394
Bergant Sonja, Blejska Dobrava 102,
Blejska Dobrava, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 605085, izdala UE Jesenice.
gno-106582
Bizjak Petra, Reška ulica 37, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1064721, reg. št. 210609, izdala UE Ljubljana. gng-106515
Bogataj Marko, Podreber 22, Polhov
Gradec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 935015, reg. št. 141581, izdala UE Ljubljana. gnv-106900
Božič Urška, Planina 91/c, Ajdovščina,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1512561, reg. št. 17404, izdala UE Ajdovščina. gnh-106464
Brajdič Drago, Brezje 3, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
41082, izdala UE Novo mesto. gnj-106412
Breg Romana, Zg. Duplek 70/a, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1444534, reg. št. 118947, izdala UE
Maribor. gni-106663
Casar Anita, Mlajtinci 33, Moravske Toplice, vozniško dovoljenje, reg. št. 33802.
gne-106692
Cestnik Leon, Cesta Tončke Čeč 14,
Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 9014, izdala UE Trbovlje.
gnl-106410
Cimperman Zorislava, Jadranska ulica 2,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 969687, reg. št. 43423, izdala UE
Ljubljana. gnw-106699
De Faveri Matjaž, Poljane 12, Pobegi,
vozniško
dovoljenje,
št.
26870.
gnr-106504
Debeljak Ljubica, Temenica 73, Šentvid
pri Stični, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1653710, reg. št. 24608, izdala UE
Grosuplje. gnr-106879
Drmota Tamara, Sinja Gorica 97, Vrhnika, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
15811, izdala UE Vrhnika. gnz-106571
Druško Robert, Selšček 2, Begunje pri
Cerknici, vozniško dovoljenje, kat. ABHG,

št. S 18195, reg. št. 6003, izdala UE Cerknica. gnq-106509
Dujin Nadja, Cankarjeva 80, Nova Gorica,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 45991,
izdala UE Nova Gorica. gnm-106784
Đorđić Nenad, Janševa ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1165007, reg. št. 218579, izdala UE Ljubljana. gnl-106660
Fekonja Albin, Zgornja Voličina 131, Voličina, vozniško dovoljenje, št. S 129499,
izdala UE Lenart. gni-106717
Filej Karmen, Ložice 8, Deskle, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 38799,
izdala UE Nova Gorica. gnh-106714
Fleissinger Milan, Starešinci 14, Gornja
Radgona, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. 11668, izdala UE Gornja Radgona.
m-1515
Forstnarič Aleš, Stojnci 151, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
35499, izdala UE Ptuj. gnz-106396
Frumen Gianni, Seča 10, Portorož – Portorose, preklic vozniškega dovoljenja, objavljenega v Ur. l. RS, št. 103/02.
gns-106578
Fuks Edi, Belokriška 60, Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 8385. gnf-106416
Fuks Nataša, Boršt 2, Cerklje ob Krki,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. 11567.
gnf-106741
Gamilec Velimir, Stojinci 103, Markovci,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 37762,
izdala UE Ptuj. gnc-106769
Garvas Marija, Knezov štradon 20/a,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH,
št. S 219237, reg. št. 25003, izdala UE
Ljubljana. gnz-106421
Gazvoda Alojz, Konec 3, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg. št.
319, izdala UE Novo mesto. gni-106413
Godina Ljudmila, Cesta 2. grupe odredov 29, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 508704, reg. št.
2963, izdala UE Grosuplje. gnf-106566
Goručan Berta, Kraigherjeva 6, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1467793, reg. št. 21923. gnb-106670
Gradišek Nataša, Ribče 35/a, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1198912, izdala UE Litija. gng-106890
Graj Jožica, Slogonsko 33, Kapele, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 16943, reg.
št. Brežice. gnq-106455
Grobelšek Ludvik, Draža vas 32, Loče
pri Poljčanah, vozniško dovoljenje, št.
5239. gns-106628
Gulič Marjan, Škofjeloška cesta 6, Medvode, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1715226, reg. št. 87503, izdala UE Ljubljana. gny-106697
Hild Cerkovnik Ljubica, Herbesteinova
ulica 14, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1550618, reg. št. 132903,
izdala UE Ljubljana. gnm-106659
Hosta Bojan, Podbočje 48, Podbočje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 11786.
gne-106742
Hribar Aleksander, Praproče v Tuhinju
1/a, Laze v Tuhinju, vozniško dovoljenje,
kat. ABCDEFGH, reg. št. 13532, izdala UE
Kamnik. gnu-106776
Jamnikar Sebastijan, Borova vas 26, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
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1644095, reg. št. 94807, izdala UE Maribor. gny-106547
Janža Tomaž, Puconci 20, Puconci, vozniško dovoljenje, reg. št. 35777.
gnq-106705
Janže Anton, Janževa gora 77, Ruše,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
755116, reg. št. 6067. m-1527
Jereb Erik, Lig 29, Kanal, vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 46999, izdala UE
Nova Gorica. gnd-106818
Jevšenak Uroš, Gubčeva 1, Slovenske
Konjice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
11002. gnu-106501
Jež Andreja, Brniška cesta 63, Vodice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
102489, reg. št. 115530, izdala UE Ljubljana. gne-106567
Jović Jovan, Smrekarjeva ulica 8, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1614459, reg. št. 93080, izdala UE Ljubljana. gny-106897
Jugović Sonja, Klopčičeva ulica 2, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1250800, reg. št. 190244, izdala UE Ljubljana. gns-106528
Kač Mojca, Gregorčičeva 11, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
15068. gnu-106680
Kastelic Ema, Muljava 8/b, Ivančna Gorica, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1730313, reg. št. 15496, izdala UE Grosuplje. gny-106872
Kauzlarić Ivan, Podgrad 3/h, Podgrad,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1269782, reg. št. 10134, izdala UE Ilirska
Bistrica. gne-106621
Kenda Aleksander, Prapetno 18, Tolmin,
vozniško dovoljenje, št. S 1554641, izdala
UE Tolmin. gng-106415
Kmetič Zvonko, Ivanjski vrh 15, Spodnji
Ivanjci, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH,
št. 6027, izdala UE Gornja Radgona.
gnt-106502
Knuplež Bojan, Ob gozdu 37, Lenart v
Slov.goricah, vozniško dovoljenje, št. S
1619542, izdala UE Lenart. gnt-106402
Kofol Cvetko, Cankarjeva 42, Nova Gorica, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, reg.
št. 14683, izdala UE Nova Gorica.
gni-106713
Kolar Ignac, Sveti Florjan 49, Rogaška
Slatina, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
8142. gnk-106586
Košmelj Miran, Valvasorjeva ulica 10,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 219224, reg. št. 7290, izdala UE
Ljubljana. gno-106707
Košmrlj Uroš, Travnik 86, Loški Potok,
vozniško dovoljenje, kat. H, št. 6659, izdala UE Ribnica. gnd-106418
Kovač Andrej, Stara vas 10, Postojna,
vozniško dovoljenje, reg. št. 15118.
gnx-106398
Krajnc Gordan, Črtkova ulica 9, Ptuj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. 32233, izdala UE Ptuj. gnn-106508
Kranjc Aleš, Poljubinj 5/d, Tolmin, vozniško dovoljenje, št. S 1032798, izdala UE
Tolmin. gnf-106716
Kuhelnik Zvonko, Zidanškova 25/a, Slovenj Gradec, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št. 2963. gnj-106587
Kurinčič Drago, Šutna 10, Brestanica,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
8851. gnn-106433
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Lahovnik Oskar, Kozjak nad Pesnico 35,
Zgornja Kungota, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. 11464, izdala UE Pesnica.
m-1514
Lapuh Zlata, Rudarska cesta 2, Kisovec, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
407857, izdala UE Zagorje. gni-106688
Leban Alenka, Most na Soči 52, Most
na Soči, vozniško dovoljenje, št. S 330399,
izdala UE Tolmin. gnp-106581
Likar Aleš, Brilejeva ulica 16, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1489188, reg. št. 244581, izdala UE Ljubljana. gnh-106614
Lovko Marko, Ulica heroja Marinclja 9,
Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
reg. št. 6181, izdala UE Kočevje.
gnp-106681
Mahne Jože, Plavje 9, Škofije, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, reg. št. 8556.
gnb-106470
Mali Ivan, Ul. borcev 20, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S 802155,
reg. št. 50038, izdala UE Maribor.
gnp-106631
Marinček Prosenc Darja, Trnovski pristan 6, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1011573, reg. št. 10343, izdala UE Ljubljana. gnu-106526
Markič Simoneti Viljenka, Ulica Željka Tonija 51, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1014197, reg. št. 202291, izdala UE Ljubljana. gnq-106855
Marolt Franc, Drenov grič 69, Vrhnika,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št. 8642,
izdala UE Vrhnika. gnt-106477
Marolt Matjaž, Stanetova 24, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGHF, št. S
1536179, reg. št. 30511. gnw-106574
Mašič Elvis, Ribiški trg 9, Koper – Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. GH, reg.
št. 43298. gnt-106706
Maučec Franc, Martjanci 32, Martjanci,
vozniško dovoljenje, reg. št. 29069.
gng-106690
Mernik Borut, Cesta na grad 19, Celje,
vozniško dovoljenje, št. S 181632, reg. št.
36344. gns-106653
Mihovec Marija, Cesta na Svetje 78,
Medvode, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 264557, reg. št. 63231, izdala UE
Ljubljana. gnm-106809
Mikek Peter, Koroška cesta 19, Šoštanj, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH, št.
S 1682758, reg. št. 24318, izdala UE Velenje. gnt-106427
Mišmaš Darja, Drulovka 47/a, Kranj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
524138, reg. št. 42398, izdala UE Kranj.
gnp-106506
Muhič Marjeta, Bizjanova ulica 5/b, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1588888, reg. št. 84581, izdala UE Ljubljana. gnr-106729
Novak Bojana, Litostrojska cesta 9, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
931351, reg. št. 166051, izdala UE Ljubljana. gny-106522
Novak Greta, Kašeljska cesta 91, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGh, št. S
169582, reg. št. 2559, izdala UE Ljubljana. gnb-106870
Novak Zdenko, Gosposvetska 30, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABCGH, št. S
875931, reg. št. 81433. gnd-106843

Novoselnik Klavdija, Borova vas 24, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1330695, reg. št. 106022, izdala UE Maribor. gni-106563
Nuhija Adem, Savinjska ulica 4, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGHC, št. S
1691641, reg. št. 81651. gnb-106545
Oberman Karolina, Želebej 13, Metlika,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
693314, reg. št. 1776, izdala UE Metlika.
gns-106503
Ocvirk Boštjan, Celjska cesta 19, Vojnik, vozniško dovoljenje, št. S 1019042,
reg. št. 37920. gng-106465
Omerović Elvis, Clevelandska ulica 43,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1193707, reg. št. 220334, izdala UE
Ljubljana. gnp-106906
Pajk Matej, Glavarjeva ulica 45, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1011857, reg. št. 204378, izdala UE Ljubljana. gnt-106777
Paliska Matej, Aškerčeva ulica 9, Domžale, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1123484, reg. št. 31448, izdala UE Domžale. gnr-106654
Pandžić Ervin, Jakčeva ulica 36, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1482324, reg. št. 216471, izdala UE Ljubljana. gnv-106475
Paradiž Saša, Vuhred 89, Vuhred, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 9935, izdala
UE Radlje ob Dravi. gnh-106739
Paučič Ivan, Volčja Draga 29, Volčja Draga, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
12733, izdala UE Nova Gorica.
gni-106588
Percan Milan, Pot pomorščakov 13/a,
Portorož – Portorose, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, reg. št. 8861, izdala UE Piran.
gno-106407
Peterca Boštjan, Agrokombinatska cesta 13/a, Ljubljana, vozniško dovoljenje,
kat. BGH, št. S 886134, reg. št. 159154,
izdala UE Ljubljana. gnh-106764
Podoreh Julija, Kresnice 32/a, Kresnice, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
678351, izdala UE Litija. gnm-106884
Polajnar Peter, Bračičeva ulica 32, Kočevje, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 13871, izdala UE Kočevje.
gno-106432
Polajžar Davorin, Mali breg 4, Loče pri
Poljčanah, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št. 12906. gnb-106395
Potočar Janja, Rašiška ulica 5, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1026139, reg. št. 205967, izdala UE Ljubljana. gnc-106669
Prašnikar Maja, Trg svobode 30, Trbovlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13445, izdala UE Trbovlje. gnm-106909
Pregelj Evstahij, Letoviška pot 5, Koper
– Capodistria, vozniško dovoljenje, kat. AB,
št. 11857, izdala UE Koper. gno-106832
Premec Inka, Koroška cesta 52, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1278116, reg. št. 107648. gng-106640
Pukl Mirko, Regentova 9, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 495154,
reg. št. 21768. gny-106672
Purkart Čopi, Turjak 14, Turjak, vozniško dovoljenje, kat. BCGH, št. S 1372010,
reg. št. 236078, izdala UE Ljubljana.
gnv-106725
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Rajšp Anton, Gorkega ulica 18, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
29808, izdala UE Maribor. gnk-106761
Rakar Borut, Sv. Anton, Potok 1, Pobegi, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
25246. gno-106782
Ratković Stanko, Pržanjska ulica 12/b,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH,
št. S 1614006, reg. št. 254747, izdala UE
Ljubljana. gnx-106473
Razinger Darja, Glinškova ploščad 4,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1024187, reg. št. 16098, izdala UE
Ljubljana. gnj-106487
Rebenšek Aleš, Ul. Maistrovih borcev 2,
Dobova, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg.
št. 15725, izdala UE Brežice. gni-106638
Redek Zdenko, Kozakova ulica 58, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
22179, reg. št. 74305, izdala UE Ljubljana. gns-106678
Roškar Ferdinand, Slavšina 56, Vitomarci, vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
16095, izdala UE Ptuj. gno-106507
Rozman Luka, Delavska 14, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1303501,
reg. št. 50466, izdala UE Kranj.
gnv-106800
Rožman Matjaž, Krekov trg 7, Ljubljana,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
812448, reg. št. 111802. gnk-106811
Rus Marjan, Zvezda 13, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1364232, reg. št. 185031, izdala UE Ljubljana. gnw-106549
Rustja Andrej, Ulica Otona Župančiča 9,
Idrija, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1199392, reg. št. 11205, izdala UE Idrija.
gnc-106894
Rutar Črtomir, Kmetijska ulica 3/a, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
333741, reg. št. 83410, izdala UE Maribor. gne-106517
Sabolek Peter, Vižmarska pot 16, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. S
1076350, reg. št. 197342, izdala UE Ljubljana. gns-106903
Senica Martina, Curnovec 4, Šentrupert,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1486307, reg. št. 13315, izdala UE Laško. gnh-106689
Slana Metka, Mala Nedelja 29, Mala Nedelja, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, št.
S 350369, reg. št. 3877. gnx-106698
Slapnik Nina, Rožna dolina, Cesta V/44,
Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
št. S 1608829, reg. št. 253184, izdala UE
Ljubljana. gnh-106664
Smaga Joseph, Ulica padlih borcev 22,
Šempeter pri Gorici, vozniško dovoljenje,
kat. ABGH, reg. št. 45673, izdala UE Nova
Gorica. gnm-106709
Sobotič Dragica, Šolska cesta 17, Brestanica, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
13695. gnh-106389
Spahija Zlata, Ive Družica 21, Šibenik,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1351031, reg. št. 229805, izdala UE Ljubljana. gnq-106905
Splichal Jožef Vladimir, Avčinova ulica
10, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat.
BGH, št. S 1592619, reg. št. 249793, izdala UE Ljubljana. gnv-106750
Stojančić Miroslav, Kamniška cesta 27,
Radomlje, vozniško dovoljenje, kat. BGH,
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št. S001237697, reg. št. 20230, izdala
UE Kamnik. gnj-106637
Strupeh Marjana, Cankarjeva 1/a, Krško, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
3228, izdala UE Krško. gnn-106783
Svetičič Darko, Ravne pri Cerknem 46,
Cerkno, vozniško dovoljenje, kat. BCEFGH,
reg. št. 6645. gnb-106820
Šantl Uroš, Gavče 54, Šmartno ob Paki,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S
1485749, reg. št. 30890, izdala UE Velenje. gno-106682
Šantl Zdenka, Gavče 54, Šmartno ob
Paki, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
744290, reg. št. 19045, izdala UE Velenje. gnx-106673
Šilak Peter, Zagrebška cesta 50/c, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
40401, izdala UE Ptuj. gng-106715
Škarja Jure, Volaričeva 34, Postojna,
vozniško dovoljenje, kat. GH, reg. št.
14828. gne-106417
Šlaus Andrej, Recenjak 9, Lovrenc na
Pohorju, vozniško dovoljenje, kat. GH, št.
280699, reg. št. 8990, izdala UE Ruše.
m-1518
Špenko Aleš, Dornice 11, Vodice, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1265796,
reg. št. 217716, izdala UE Ljubljana.
gne-106892
Štojs Robert, V Dovjež 1, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1211860,
reg. št. 216901, izdala UE Ljubljana.
gnt-106877
Šuštar Petra, Predoslje 90, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1532905,
reg. št. 54771, izdala UE Kranj.
gnp-106781
Šušteršič Primož, Videm 26/b, Dol pri
Ljubljani, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 651517, reg. št. 195750, izdala UE Ljubljana. gnk-106886
Šutić Mileta, Triglavska 5, Kranj, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1533252,
reg. št. 28199, izdala UE Kranj.
gnc-106694
Tkalec Gregor, Milčinskega 12, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
1454139, reg. št. 43234. gnr-106629
Tomšič Stanislav, Kompolje 21, Videm-Dobrepolje, vozniško dovoljenje, kat.
BCEFGH, št. S 1556672, reg. št. 23655,
izdala UE Grosuplje. gnf-106491
Topić Ranko, Prušnikova ulica 12, Ljubljana, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
323751, reg. št. 21646, izdala UE Ljubljana. gnu-106676
Topolovec Bojan, Zoisova pot 13, Ptuj,
vozniško dovoljenje, kat. BCEGH, št.
16395, izdala UE Ptuj. gnq-106580
Trajber Oskar, Kobilje 84, Kobilje, vozniško dovoljenje, kat. ABFGH, reg. št.
4564, izdala UE Lendava. gny-106647
Turk Anton, Zajčji vrh 3, Novo mesto,
vozniško dovoljenje, kat. ABCEFGH, št.
17015. gnm-106584
Unk Miha, Šorlijeva 7, Kranj, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 360120, reg.
št. 41171. gny-106401
Vasle Tomaž, Polzela 206, Polzela, vozniško dovoljenje, kat. GH, št. S 1211455,
izdala UE Žalec. gnw-106649
Vatovec Ivana, Prežihova 10, Brežice,
vozniško dovoljenje, kat. BFGH, št. 9492,
izdala UE Brežice. gnm-106434

Verbek Andrej, Milčinskega 14, Celje,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S
001467874, reg. št. 42802, izdala UE Celje. gnj-106662
Vizjak Milan, Pleteršnikova ulica 1, Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
746518, reg. št. 16542. gnq-106430
Vodlan Mitja, Bočna, Otok 12, Gornji
grad, vozniško dovoljenje, kat. ABCEGH,
reg. št. 9550, izdala UE Mozirje.
gnb-106749
Vogrin Agata, Troščine 12, Grosuplje,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1637368, reg. št. 24307, izdala UE Grosuplje. gny-106472
Vozlič Stanko, Lopata 15/a, Celje, vozniško dovoljenje, št. S 747920, reg. št.
17822. gno-106632
Vragl Bojan, Zg. Hajdina 1/a, Hajdina,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
27810. gnm-106684
Vuzem Jožek, Vurberg 134, Spodnji Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S
1240024, reg. št. 49286. gno-106557
Vuzem Michael, Vurberg 134, Spodnji
Duplek, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
S 1277488, reg. št. 115837. gnn-106558
Weller Damjan, Matke 16, Prebold, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št. S 1026957,
izdala UE Žalec. gnb-106745
Zadnik Mojca, Velike Loče 71, Materija,
vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
14766, izdala UE Sežana. gnd-106393
Zagajšek Rudolf, Ljubljanska cesta 13,
Šentjur, vozniško dovoljenje, kat. ABGEFGH, reg. št. 6637, izdala UE Šentjur
pri Celju. gnu-106826
Zalar Aleksandra, Kajuhova 11, Postojna, vozniško dovoljenje, kat. BGH, reg. št.
13439, izdala UE Postojna. gnw-106399
Zavec Andrej, Cesta na Ostrožno 98,
Celje, vozniško dovoljenje, kat. BGH, št.
37126. gnj-106762
Zaverski Matjaž, Titova 48, Maribor, vozniško dovoljenje, kat. ABGH, št. S 912568,
reg. št. 99546, izdala UE Maribor.
gnu-106426
Zupan Filip, Brezje 12, Brezje, vozniško
dovoljenje, kat. BGH, št. S 869579, reg.
št. 14347. gnn-106583
Žekš Breda, Šalamenci 54, Puconci,
vozniško
dovoljenje,
št.
30644.
gnl-106585
Žerjal Tanja, Partizanska cesta 11, Žiri,
vozniško dovoljenje, kat. ABGH, reg. št.
23803,
izdala
UE
Škofja
Loka.
gnc-106619
Žitek Gregor, Turjanski vrh 18, Radenci,
vozniško dovoljenje, kat. GH, št. 14066,
izdala UE Gornja Radgona. gnq-106505

Zavarovalne police
Brčon Miha, Vir pri Stični 24/a, Ivančna
Gorica, zavarovalno polico, št. 772-906,
izdala zavarovalnica Tilia. gnh-106789
CEBORT d.o.o., Brdnikova 13/b, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0872877, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gns-106478
Čerjekovič Ranko, Cankarjeva 14, Slovenj Gradec, zavarovalno polico, št.
00101493698, izdala zavarovalnica Slovenica d.d. gnc-106494
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Danko d.o.o., Zelena pot 2, Kamnik, zavarovalno polico, št. 859898, izdala zavarovalnica Tilia. gnw-106799
Drabik Suzana, Ulica Nade Čamernikove 7, Ljubljana, zavarovalno polico, št.
333476, izdala zavarovalnica Slovenica d.d.
gnz-106625
Ivanuša Dušan, Vrčice 31/a, Semič, zavarovalno polico, št. 0927221, izdala zavarovalnica Tilia d.d. gnc-106594
Janjič Vinka, Cahova 14, Ankaran – Ankarano, zavarovalno polico, št. AO
1092738, izdala zavarovalnica Adriatic.
gnh-106414
Kosar Peter, Zgornja Hajdina 17/c, Hajdina, zavarovalno polico, št. AO 501393,
izdala zavarovalnica Slovenica d.d. m-1526
Peceli Peter, Gradaška ulica 22, Ljubljana, zavarovalno polico, št. 470205, izdala
zavarovalnica Slovenica. gno-106511
Rizman Janez, Drakšl 20, Velika Nedelja, zavarovalno polico, št. 500549, izdala
zavarovalnica Slovenica d.d. gnz-106496
Rožič Andrej, Mlinše 4, Izlake, zavarovalno polico, št. 452982, izdala zavarovalnica Slovenica. gnw-106524
Sefedin Selmani, Trg 4. julija 15, Dravograd,
zavarovalno
polico,
št.
00101523410, izdala zavarovalnica Slovenica. gnx-106798
Strnad Matej, Komen 132/b, Komen,
zavarovalno polico, št. AO 0957341, izdala
zavarovalnica Adriatic d.d. gnv-106500
Šutar Mirko, Orešje 11, Šmarješke Toplice, zavarovalno polico, št. 101345975,
izdala
zavarovalnica
Slovenica.
gnd-106693
Zagorc Irena, Ulica Malči Beličeve 28,
Ljubljana, zavarovalno polico, št. 0497272,
izdala zavarovalnica Slovenica. gnf-106391
Železnjak Zdravko, Lendavske gorice
490, Lendava – Lendva, zavarovalno polico, št. 0273693, izdala zavarovalnica Adriatic d.d. Koper. gnl-106560

Spričevala
Artnak Sašo, Hrastje 44, Loka pri Žusmu, spričevalo 3. letnika Vrtnarske šole v
Celju. gnt-106577
Babnik Milan, Cesta na Kope 9, Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje
šole za strojništvo v Ljubljani, izdano leta
1991. gnw-106774
Bečirević Husein, Bosanski Novi, BIH,
diplomo Poklicne gradbene šole v Ljubljani.
gnd-106768
Bernjak Sonja, Gaberje, Gornja ulica 9,
Lendava – Lendva, letno spričevalo Srednje poklicne in tehniške šole, izdano leta
2000/2001. gnb-106595
Brantuša Boštjan, Zlatorogova 2, Rogaška Slatina, diplomo Srednje družboslovne
šole v Celju, št. J – 45/87, izdana 22. 6.
1987. gnb-106899
Bricelj Jernej, Bereča vas 5/b, Suhor,
spričevalo 1. letnika Srednje šole Črnomelj,
izdano leta 1997. gnr-106529
Car Albert, Dobrovnik 119, Dobrovnik –
Dobronak, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednješolskega centra tehniške pedagoške usmeritve Murska Sobota, št.
92-V0012. gny-106597
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Crnolić Elvedin, Čanžekova ulica 2,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika Srednje avtomehanične šole v Ljubljani. gnj-106837
Čargo Mija, Grobeljca 40, Ljubljana,
spričevalo o zaključnem izpitu in spričevalo 4. letnika Šole za farmacevtske tehnike
v Ljubljani, izdano leta 1977, izdano na
ime Benedik Mija. gnn-106512
Čupić Stela, Glinškova ploščad 22,
Ljubljana, indeks, št. 18020971, izdala Filozofska fakulteta. gnc-106844
Dedić Lejla, Železničarska cesta 3, Črnomelj, spričevalo o končani OŠ Mirana
Jarca. gnq-106405
Denič Adnan, Cesta 1. maja 34, Jesenice, spričevalo 2. letnika Srednje šole Jesenice. gnt-106702
Djordjić Milijana, Koželjskega 3, Velenje, letno spričevalo 1., 2., 3., 4. in 5.
letnika Poklicne in tehnične šole za storitvene dejavnosti v Velenju, izdana leta
1997, 1998, 1999, 2000 in 2001.
gnm-106759
Dudaj Haxhi, Slovenja vas 8, Hajdina,
spričevalo o zaključnem izpitu OŠ Slavko
Šlander Maribor, izdano leta 1992, duplikat. m-1530
Frangež Milan, Cesta ob ribniku 4, Orehova vas, spričevalo za poklicnega vozika
motornih vozil Srednje šole kmetijske mehanizacije Maribor, št. 1014, izdano leta
1975. m-1520
Gradišek Daša, Sitarjeva cesta 47/c,
Litija, obvestilo o uspehu pri maturi Gimnazije Litija, izdano leta 2002. gno-106607
Grušovnik Franc, Pod gabri 31, Celje,
diplomo Srednje kovinarske in avtomehanične šole v Kopru. gnq-106805
Gvardijančič Damjan, Cesta na Markovec 51, Koper – Capodistria, spričevalo 1.
letnika Srednje ekonomske in družboslovne šole v Kopru, izdano leta 1999.
gnq-106555
Gvardjančič Teja, Branik 159, Branik,
spričevalo 3. letnika SŠ Veno Pilon Ajdovščina, gimnazijski program, izdano leta
2001/02. gns-106603
Homan Roman, Močnikova ulica 6,
Ljubljana, spričevalo 2. letnika VII. gimnazije Ljubljana-Vič, izdano leta 1966.
gnu-106876
Jović Lazar, Šalek 93, Velenje, spričevalo o zaključnem izpitu Gradbenega šolskega centra Maribor, železokrivec, izdano leta 1975. m-1516
Kamnikar Dominik, Konc 4, Rimske Toplice, spričevalo o zaključnem izpitu PKMŠ
Štore, št. 1726, izdano leta 1979.
gnd-106493
Keranović Omer, Pokopališka 42, Ljubljana, spričevalo od 1. do 3. letnika Poklicne gradbene šole v Ljubljani, izdano leta
1979, 1980 in 1981. gnb-106520
Kodrič Tomaž, Dol. Pirošica 1, Cerklje
ob Krki, diplomo Srednje šole Krško, tehnična strojna šola, izdana leta 1984.
gnt-106602
Konkolič Sandra, Černelavci, Gorička
2, Murska Sobota, spričevalo o končani
OŠ I. Murska Sobota, št. 369, izdano leta
1997. gnm-106409
Koračin Andreja, Pivška 5, Postojna, diplomo Fakultete za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo v Ljubljani, št. 419, izdana
leta 1991. gnv-106904

Kovačič Boštjan, Podgorica pri Šmarju
13, Šmarje-SAP, spričevalo 2. letnika Centra za permanentno izobraževanje Cene
Štupar, poklic mesar, izdano leta
1995/96. gnk-106611
Krajnovič Asmir, Ulica Viktorja Kejžarja
36, Jesenice, diplomo Srednje elektro
strojne
šole,
izdana
leta
1998.
gnj-106787
Krečič Amira, Duplje 42, Vipava, indeks, izdala Srednja gradbena šola Vena
Pilon v Ajdovščini leto izdaje 1985.
gni-106463
Kučer Mojca, Mala Pirešica 17, Petrovče, indeks, št. 01002366, izdala Pedagoška fakulteta. gnk-106436
Kuralt Veronika, Pot v Resje 6, Ivančna
Gorica, spričevalo 2. letnika Srednje kemijske šole in gimnazije v Ljubljani, izdano
leta 1998. gnl-106610
Lesar Jožef, Poklukarjeva cesta 9/d,
Ljubljana, zaključno spričevalo Gradbenega
šolskega
centra
v
Ljubljani.
gnx-106623
Lorenčič Boris, Kurilniška ulica 5, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Strojno
metalurški center v Mariboru, izdano leta
1981. m-1534
Luzar Jadranka, Gabrje 67, Brusnice,
maturitetno spričevalo Frizerske šole v
Ljubljani, izdano leta 1992. gnn-106408
Macele Sandra, Bošinja vas 5/a, Suhor, spričevalo 2. letnika Srednje ekonomske šole Novo mesto, izdano leta
2001/2002. gnl-106589
Martinčič Peter, Predoslje 171, Kranj,
spričevalo 3. letnika Srednje šole za gostinstvo in turizem v Ljubljani, izdano leta
1997. gnz-106771
Menard Mavevž, Kurilniška ulica 9, Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu Srednje prometne šole Maribor, izdano leta
1999. m-1519
Močnik Jure, Jezerska cesta 9, Kranj,
spričevalo Srednje šole za oblikovanje in
fotografijo, izdano leta 1998. gnv-106404
Mušič Marija, Stražnji vrh 34, Črnomelj,
spričevalo o zaključnem izpitu Centra srednjih šol v Črnomlju, št. 1152, izdano leta
1978, izdano na ime Rožič Marija.
gnf-106841
Novak Peter, Dobrna 58, Dobrna, spričevalo o končani OŠ XIV. divizije Dobrna,
izdano leta 1977. gnm-106609
Peinkiher Boštjan, Ulica Kirbiševih 4/g,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
SERŠ Maribor, izdano leta 1995. m-1522
Perne Milan, Srednje Bitnje 40/a, Žabnica, spričevalo Tehniške šole za strojništvo v Ljubljani, delovodske šole strojne
stroke, izdano 25. 12. 1975. gnb-106495
Pintarič Franc, Spodnja Ščavnica 92,
Gornja Radgona, zaključno spričevalo
Kmetijske šole Rakičan, izdano leta 1979.
gnb-106695
Plut Jean Frederic, Stanežiče 10, Ljubljana-Šentvid, spričevalo 3. letnika Srednje
šole tehničnih strok in osebnih storitev v
Ljubljani, izdano leta 1984. gno-106657
Podlesnik Zdenka, Oprešnikova 14,
Kranj, spričeval Ekonomske srednje šole,
izdani leta 1964 – 1968, na ime Levstik
Zdenka. gns-106403
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Povijač Irena, Vrhovci, Cesta VIII/3,
Ljubljana, indeks, št. 11960116, izdala Visoka šola za zdravstvo. gng-106840
Rojko Marinka, Kardeljeva cesta 51,
Maribor, spričevalo o zaključnem izpitu
Srednje trgovske šole v Mariboru, izdano
leta 2000. m-1517
Rolih Janko, Kidričevo naselje 25, Postojna, spričevalo o zaključnem izpitu Poslovodske šole, št. 465-81/6, izdano leta
1981. gny-106397
Ropič Gregor, Vukovje 9/d, Pernica,
spričevalo o zaključnem izpitu Srednje ekonomske šole Maribor, izdano leta 2000.
m-1536
Siračevski Mitko, Kvedrova 1, Ptuj, spričevalo o zaključnem izpitu Srednješolskega centra Ptuj – poklicna elektro in strojna
šola. gnl-106710
Sladič Nataša, Bavdkova ulica 1, Ljubljana, spričevalo o končani OŠ Franceta
Bevka, izdano leta 1998. gnz-106471
Strašek Miran, Dušana Kvedra 40, Šentjur, diplomo PKMŠ, št. 44, šolsko leto
83/84. gnn-106608
Šega Aleks, Prvomajska 15, Slovenska
Bistrica, spričevalo 2. letnika Srednje prometne šole v Mariboru, izdano leta 1997.
m-1523
Šinkovec Dušan, Cesta 24. junija 78,
Ljubljana, spričevalo o zaključnem izpitu
Centra strokovnih šol, poklic avtomehanik,
izdano leta 1999. gnv-106450
Špoljarič Daliborka, Trg Edbina Kristana 9, Izola – Isola, spričevalo o končani
OŠ Vojka Šmuc, izdano leta 1992.
gnp-106806
Šraj Vekoslava, Gačnik 76, Pesnica pri
Mariboru, diplomo Srednje šole za trgovinsko dejavnost, izdana leta 1989. m-1532
Tomić Svetlana, Beblerjev trg 11, Ljubljana, maturitetno spričevalo Gimnazije Ledina, izdano leta 1997. gnk-106536
Vidmar Franc, Pipanova 38, Šenčur,
spričevalo o zaključnem izpitu Šole za voznike motornih vozil. gnv-106400
Vrščaj Edo, Kandija 2, Brusnice, spričevalo o zaključnem izpitu Šolskega centra Novo mesto, ŠZTU Novo mesto, poklic gradbinec, izdano leta 1987.
gnl-106760

Ostali preklici
Adamič Katja, Dolenji Lazi 53, Ribnica,
študentsko izkaznico, št. 41950131, izdala Medicinska fakulteta. gnj-106737
AVTOPREVOZNIŠTVO KUNEJ TRANS,
Kunej Janez s.p., Pecelj 3, Buče, poljsko
dovolilnico za tretje države, št. 0033362
(0068937). gnc-106773
Bačovnik Zimic Magda, Kardeljev trg 2,
Velenje, dve delnici KRS Velenje, št.
030913 in 030914. gni-106788
BATIČ COMPANY d.o.o., Mednarodni
prehod Vrtojba 4, Šempeter pri Gorici, Italijansko dovolilnico Bilaterarne, št.
034459, oznaka 380/02 – 2002, datum
prejema 21. 9. 2002, dok. prejema
02055778, izgubljena 30. 9. 2002 –
6. 12. 2002. gnk-106686
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Berčan Olga, Belokrižka 48/a, Portorož – Portorose, vpisni list za čoln, št.
01/03705/94, PI – 3196. gnj-106537
Brus Matjaž, Loke 32/c, Nova Gorica,
delovno knjižico. gnk-106411
Burić Marko, Krvavi potok 18, Kozina,
študentsko izkaznico, št. 29012150.
m-1533
Čeledin Ajda, Gradišče nad Pijavo Gorico 146/a, Škofljica, študentsko izkaznico,
št. 20990037, izdala Pravna fakulteta.
gnh-106489
David Teja, Vorančeva ulica 7, Novo
mesto,
študentsko
izkaznico,
št.
19354221, izdala Ekonomska fakulteta v
Ljubljani. gnz-106721
Fratnik Lina, Bratovševa ploščad 8,
Ljubljana, študentsko izkaznico, št.
20970710, izdala Pravna fakulteta.
gnk-106486
HORIZONT d.o.o., Vodovodna 30/c,
Maribor, potrdilo o uspešno opravljenem
preizkusu strokovne usposobljenosti za pridobitev licence osebe, odgovorne za prevoze v cestnem prometu za Cverlin Dejana, št. 606208, izdano 12. 6. 1997.
gng-106390
Jakoš Marko, Stari trg 24, Višnja Gora,
delovno knjižico. gns-106703
Jančič Marko, Jenkova 35, Velenje, štiri delnice KRS Velenje, št. 017741,
017742,
017743
in
017744.
gnk-106790
Jaušovec Zvonko, Sveti Jurij 12/d, Rogašovci, službeno izkaznico, št. 0505969,
izdajatelj RS Ministrstvo za finance, Carinska uprava RS dne 15. 5. 1995.
gnz-106596
Kahvedžič Silvija, Pod lipami 38, Celje,
dvižni listek pri urarju Terglavčnik Celje, št.
183. m-1524
Kastelic Ema, Muljava 8/b, Ivančna Gorica, študentsko izkaznico, št. 11020182,
izdala Visoka šola za zdravstvo v Ljubljani.
gnx-106873
Klovar Mirko, Formin 21, Gorišnica, delovno knjižico. gnk-106711
Kokol Anže, Njegoševa cesta 6/j, Ljubljana, študentsko izkaznico, št. 63990237,
izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko v Ljubljani. gno-106882
Kolar Jure, Celovška 2, Celje, študentsko izkaznico, št. 63010066, izdala Fakulteta za računalništvo in informatiko.
gnz-106871
Kompan Magda, Janeče 8, Ravne na
Koroškem, delovno knjižico. gnr-106704
Koren Ozvaldo, Gradnikova 14, Koper
– Capodistria, pooblastilo za poveljnika na
ladji med 500 in 3000 BRT, št. H002.
gny-106497
Koren Ozvaldo, Gradnikova 14, Koper
– Capodistria, pooblastilo GMDSS, operater s splošnim pooblastilom, št. T104.
gnx-106498
Kos Herman, Cilenškova ulica 37, Ljubljana,
izvod
licence
št.
004112/2825-ZR36/1997, izdala OZS
za vozilo TAM 130 T 11 z reg. oznako LJ
A1-726. gnk-106461
Kostadinović Nevenka, Skalna pot 13,
Sežana, delovno knjižico, reg. št. 627/86,
ser. št. 721276. gnv-106575

Košmelj Miran, Valvasorjeva 10, Ljubljana, izkaznico vojnega veterana št.
009676,
izdana
27.
2.
1997.
gnz-106796
Krajnik Dušan, Godešič 63/a, Škofja
Loka, delovno knjižico. gnl-106510
Kranjc Vladislav, Na zelenico 4, Prebold, orožni list št. 204, 560 in 1779.
gnu-106551
Levanič Bojan, Cesta v Njiverce 13, Kidričevo, delovno knjižico. gnj-106712
Likar Eva, Verovškova 54, Ljubljana, delovno knjižico, izdana na ime Horvat Eva.
gnu-106576
Marič Tanja, Ižakovci 59, Beltinci, delovno knjižico, ser. št. 0229809, reg. št.
59273, izdala UE Murska Sobota.
gnf-106691
Meden Denis, Globoka pot 5, Prestranek, delovno knjižico. gnu-106701
Mendiževec Aleš, Pod gozdom 8/12,
Grosuplje, dijaško izkaznico, izdala Gimnazija Ledina. gnc-106469
Metličar Martin, Vegova 17, Celje, dvižni listek pri urarju Terglavčnik Celje, št.
176. m-1521
Muraus Gregor, Flisova ulica 71, Hoče, delovno knjižico št. 11021, izdana leta
1997 v Mariboru. m-1528
Naglič Gregor, Hrastčje 11, Radomlje,
študentsko izkaznico, št. 18980691, izdala Filozofska fakulteta v Ljubljani.
gns-106878
Ocepek Andrej, Cesta pod parkom 37,
Velenje,
študentsko
izkaznico,
št.
41942042, izdala Medicinska fakulteta v
Ljubljani. gnj-106562
Pajmon Anton, Pod Stolnim vrhom 9,
Maribor, delovno knjižico, reg. št. 17779,
izdana leta 2001 v Mariboru – dvojnik.
m-1535
Poberaj Tanja, Prvačina 58/a, Prvačina, študentsko izkaznico, št. 19829364,
izdala Ekonomska fakulteta. gnn-106683
Podbevšek Gorazd, Golnik 171, Golnik, študentsko izkaznico, št. 20960210,
izdala Pravna fakulteta v Ljubljani.
gnl-106910
RADEČE PAPIR d.d., Njivice 7, Radeče, matični list tlačne posode, št. 552 –
dvojnik, izdan 29. 10. 1998 pri Republiškem komiteju za energetiko, Inšpekcija
parnih kotlov v Celju. gnj-106666
Rastoder Hajradin, Trubarjeva 50, Piran
–
Pirano,
delovno
knjižico.
gnk-106786
Sevšek Dušan, Gračič 6, Zreče, delovno knjižico, reg. št. 10800, izdala UE Slovenske Konjice. gnc-106519
Šeme Franc, Viška 49/b, Ljubljana, vozno karto, št. 2171 – 100% popust, izdal
LPP. gno-106907
Škofic Sanja, Kovorska cesta 15, Tržič,
študentsko izkaznico, št. 01096354, izdala Pedagoška fakulteta. gni-106392
Špacapan Helena, Matija Blejca 10,
Kamnik, delovno knjižico. gnp-106406
Štefanec Slavko s.p., Hrastje Mota 28,
Radenci, licenco za vozilo z reg. št. MS
30-21A, ser. št. O 1003470 in za vozilo z
reg. št. MS 22-23D, ser. št. O 1003471.
gnx-106556
Šterk Alojz, Delavska ulica 18, Ljubljana, delovno knjižico. gnl-106685
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TMI SVETovanje d.o.o., Langusova ulica 19, Ptuj, delovno knjižico št.
A0324308, ser. št. 100437, izdana na
ime Nataša Belobrajdič, Ulica XXX. Divizije
10, Porotorož. gnx-106802
Tomasini David, Gradnikova 6, Celje,
delovno knjižico. gnd-106868
Trošić Nela, Vojkova cesta 87, Ljubljana, preklic dijaške izkaznice, objavljen v
Ur. l. RS, št. 106/2002. gne-106492
Ukmar Bojan s.p. – avtoprevozništvo,
Branik 140, Branik, licenco, št. 0006286
za vozilo IVECO MAGIRUS 440 E 42 T ,
reg. št. GO 65-50E, izdana 19. 1. 1998
pri OZ Slovenije. gng-106723
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Vampelj Simona, Nadlesk 33, Stari trg
pri Ložu, študentsko izkaznico, št.
01096455, izdala Pedagoška fakulteta v
Ljubljani. gnv-106775
Vasilić Željko, Deteljica 2, Tržič, delovno knjižico. gnl-106785
Vidovič Tommy, Trg revolucije 9, Maribor, delovno knjižico, reg. št. 15306, izdana leta 2000 v Mariboru. m-1525
Vogelnik Helena, Obrežna 6, Maribor,
študentsko izkaznico, št. 41942015, izdala Medicinska fakulteta. gnu-106801
Volmajer Suzana, Ulica Ruške čete 1,
Ruše, delovno knjižico, reg. št. 512, izdana leta 1984. m-1537

Weller Damjan, Matke 16, Prebold, delovno knjižico. gnt-106452
Wraber Tomaž, Zaloška 1, Ljubljana,
vozno karto, št. 61 – 100% popust za slepe, izdal LPP. gnq-106655
Zoubek Grega, Stranska vas 46, Dobrova, študentsko izkaznico, št. 71092059,
izdala Pravna fakulteta v Mariboru. m-1529
Žagar Zlatko, Cvetlična 4, Nazarje, delovno knjižico, ser. št. 340352, reg. št.
8801. gnn-106633
Žerjal Tanja, Partizanska cesta 11, Žiri,
študentsko izkaznico, št. 09990553, izdala Fakulteta za pomorstvo in promet.
gnb-106620

VSEBINA

Javna naročila po Zakonu o javnih naročilih (ZJN-1)
ZJN-11
ZJN-12.B
ZJN-12.G
ZJN-12.S
ZJN-13.B
ZJN-13.S
ZJN-15.B
ZJN-15.G
ZJN-15.S
ZJN-19

8393
8393
8393
8402
8404
8409
8409
8410
8417
8420
8426

Javni razpisi

8426

Razpisi delovnih mest

8437

Druge objave

8439

Razglasi in objave
Postavitev začasnega zastopnika po 51. členu ZUP

8440
8440

Evidenca reprezentativnosti sindikatov

8440

Evidenca statutov sindikatov

8440

Objave po 64. členu Zakona o medijih

8440

Objave po Zakonu o telekomunikacijah

8440

Objave gospodarskih družb
Javne prodaje delnic

8441
8441

Sklepi o povečanju in zmanjšanju kapitala
Sklici skupščin

8441
8442

Izvršbe in zavarovanja

8442

Objave sodišč
Stečajni postopki in likvidacije
Amortizacije
Oklici o skrbnikih in razpravah
Oklici dedičem
Oklici pogrešanih

8449
8449
8452
8452
8454
8455

Sodni register, vpisi po ZGD
Spremembe
LJUBLJANA
Prenehanje družb po skrajšanem postopku
LJUBLJANA
MARIBOR
MURSKA SOBOTA

8455
8455
8455
8455
8455
8456
8456

Izgubljene listine
Štampiljke
Priglasitveni list
Potne listine
Osebne izkaznice
Vozniška dovoljenja
Zavarovalne police
Spričevala
Ostali preklici

8456
8456
8456
8456
8457
8459
8461
8462
8463

Izdajatelj Služba Vlade RS za zakonodajo – Direktor dr. Matjaž Nahtigal – Založnik Uradni
list RS, d.o.o. – Direktorica Erika Trojer – Priprava Uradni list RS, d.o.o., Tisk Tiskarna
SET, d.d., Vevče – Internet http://www.uradni-list.si – e-pošta: info@uradni-list.si

